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Továbbra is tartjuk a kétheti megjelenést s várjuk az „élőfalus” híreket!
A bevezető írásunk (Az ártatlanság vége) némileg hosszabb a hírlevélben megszokottaknál, a szöveg
egységessége miatt csak minimális rövidítést tettem.
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AZ ÁRTATLANSÁG VÉGE
Mi okból – Isten akaratából, a csillagok állásától, a titokzatos sorstól, esetleg a szívdobbanás
tempójának áthághatatlan törvénye által – úgy adódott, hogy ezt a Beköszöntőt éppen feltámadás
napján kell megírni. S váljék bármily „korszerűtlenné” a kereszténység, kövesse bármily
vonakodva az istenadta nép óhaját a korábban bűnnek tartottak erénnyé avatásától, tolódjon bár
óceánnyi távolságra hatalmi centruma e megvénült Európától, mégis, kikerülhetetlenül nyomja rá
bélyegét erre az írásra fogantatásának napja: a feltámadás.
Hiába aggódunk érted Európa, hiába aggódunk érted Magyarország, ma feltámadás van.
Sebeink még el nem múltanak, kezeiteket oldalunkba helyezhetitek, de íme, zúgnak a harangok,
már csak az számít, ami jön. A jövő születésének napja ez. És mostanában, a mostani húsvétokon
megint keresgéli magában a bölcs történelem ugyanazt az elementárisan más kezdetet, mint amit
ama 2000 évvel ezelőtti híres napon talált meg. Ami volt, elmúlt. Halottainkat eltemettük. Kétezer
éves hitek, remények illúziók szálltak sírba. Higgyük, hogy az, ami kezdetét veszi, tiszta, szép és
egészséges gyermekünk. Még mély álmát alussza csöndesen, s mi lopva pillantunk rá, nehogy
megzavarjuk. A levegővel tüdőrózsáiba áramlunk észrevétlen: ki és be, ki és be. Érezzük a lágy
homloka mögött feszülő új világot. Siettetnénk bár, de előbb majd látni és járni tanul. Azután pedig,
ha téved is – mint mi –, ha szeret is – mint mi –, de reményeink szerint odaadja majd magát az
életért, a gyermekért teljesen – mint mi.

Az „ártatlanság” szó kapcsán – ami olyankor szokott felmerülni, amikor valaki bűnt, vétket, de legalábbis
hibát követ el – nem indokolatlan felmerülnie egy másik szónak is, ez pedig a tudatosság. Méghozzá azért
indokolt a „tudatosságra” gondolnunk a bűnnel, vétekkel, hibával, valamint az ártatlansággal
összefüggésben, mert előbbieket meghatározóan minősíti a tudatosság fennállása, olyannyira, hogy a
tudatosság teljes hiánya igazságérzetünk szerint maga után vonja az egyébként indokolt negatív ítélet
feladását és az ártatlanság jóváhagyását.
…..Nem másért kell feszegetnünk ezt a kérdést, mint azon egyre kínzóbbá váló dilemma miatt, hogy
ugyanis a mostani válság közepette – mely nem egyszerű gazdasági, hanem a teljes emberi kultúrára
kiterjedő morális, eszmei és értékválság – mennyiben tekinthetjük önmagunkat ártatlannak? Méghozzá
nemcsak úgy, mint cinkos tétlenségű elszenvedői, hanem úgy is mint előidézői? Mert nincs-e véletlenül a
cinkos tétlenség, a mélyebb összefüggések tekintetében megmutatkozó értelmi restség mögött valami
rejtett, vagy nem is annyira rejthető, de annál közönségesebb érdekeltség?
Vegyük például René Guénon következő mondatát A modern világ válsága c. művéből (1927): „Talán
senki sem vonja kétségbe ma már egy, a szó legáltalánosabb értelmében vett világválság lehetőségét, ami
önmagában is figyelemreméltó szemléletmódbeli változást jelöl…” – És a művet ismerve pontosan
tudható, hogy Guénon itt nem a két év múlva bekövetkező gazdasági világválságra gondol, hanem teljes
általánosságban az emberi létezés és a gazdaság viszonyának arra a végletes fordulatára, aminek során
megszűnt a gazdaság az emberi életért lenni, sőt, az emberi élet vált a mindent átható, öntörvényű
gazdaság puszta eszközévé.
– Mitől látta ezt a súlyos torzulást, annak elkerülhetetlen következményeivel együtt Guénon már 1927ben, és miért nem látják sem a politikai és gazdasági vezetők, sem ennek a torzulásnak állítólagos
elszenvedői – ma sem? Vajon annyira különleges szellemi teljesítményt igényelne az ok-okozati
láncolatok végiggondolása? Vagy egyszer csak egy gyermek fog megszólalni közöttünk, hogy hiszen a
király meztelen?
Mindenesetre, vegyük csak kissé szemügyre azt a fogalmat, amit nemre, fajra, hitre való tekintet nélkül
minden politikus és minden közgazdász mantráz nekünk a tömegkommunikáció összes lehetséges
eszközéből. Ez a fogalom a gazdasági növekedés.
Mi ezt az emberiség létezési mítoszában tárgyból alannyá előléptetett fogalmat nemcsak azért méregetjük
gyanakodva, mert egyszerű matematikai értelemben a Föld nevű bolygó kapcsán értelmezhető zárt
élettérben egy korláttalanként felfogott növekedés emlegetése minimum paradox, s ha nem is az első,
hanem csak második megközelítésben elmebeteg; nemcsak azért, mert az összes eddig volt vagy eddig

képzelt istenség helyébe léptetve azért nem tűnik annyira kívánatosnak életünket és vérünket neki
ajánlani, de egyáltalán, csupán kissé rajtafelejtve tekintetünket, nemigen kínál semmi olyant, amit mégoly
fontosnak tarthatnánk.
Logikailag nézve a helyzet nagyon egyszerű. – Mit kínál a gazdasági növekedés?
– Gazdasági növekedést. Semmi mást. Tehát azért kell akarnunk a gazdasági növekedést, hogy legyen
gazdasági növekedés.
Persze, vannak azért ebbe a tautológiába elrejtve máskülönben nagyon is hangsúlyozott, mélységükben
azonban egyáltalán végig nem gondolt ígéretek a folyamat mintegy melléktermékeként megvalósuló
technikai és technológiai fejlődés vonatkozásában. És persze, ki ne szeretne inkább jól fűtött szobában,
lágy zeneszó mellett málnaszörpöt szürcsölgetni, mint hóviharban puszta kézzel farkasokkal viaskodni?
Aztán amikor az „ártatlan” fül meghallja a város hívó szavát: a csábítóan kikövezett tiszta utcákat a
sárdagasztás helyett? A nagy steril tereket, melyekben naphosszat barangolhat a jótét lélek csillogóbbnál
csillogóbb áruk között? A szórakozást mindenféle kellemes virtualitásban az orfeumtól a színházon, a
mozgóképen, a delíriumon át egészen az előre gyártott és megvásárolható szerelemig? Hát ki a fene akar
akkor az elemekkel küzdeni, bízni esőben, bízni napsütésben, hétrét görnyedni terhek alatt, s szó nélkül
nézni, amint semmivé veri az egész évben keze között növekvő életet a jég?
Na ugye, mégis csak jó az a gazdasági növekedés? „A gyereknek nem kell már a földet túrnia, tanulni fog
a lelkem, s tiszta, fehér köpenyben sürög-forog majd fontos emberek között.” Azt a nehéz, mocskos,
mocskosul nehéz munkát pedig elvégzik a gépek. Az embernek nem kell már a megpróbáltatás. Elég volt.
Legyen a megpróbáltatás a gépeké. Ők bírják. Az ember meg végre élvezhesse kicsit az életet!
Egyetlen baj van ezzel az „ártatlan” vággyal. Az ember, aki gépekre bízza a megpróbáltatásait, önmaga
válik géppé. Tét nélküli fogyasztója lesz mindannak, amit megpróbált gépei teljes szenvtelenséggel
termelnek neki. Kétség nem fér hozzá: a technológiák előtt nincsenek határok. Az emberi munka, a
„szenvedés”, a megpróbáltatás technológiával teljesen kiváltható. Azonban mire a technológia minden
munkát, minden szenvedést, minden megpróbáltatást kivált, magát az embert váltja ki. Nagy bölcsesség
ennek az átlátásához nemigen szükséges. – De hát akkor kell-e az embernek egyáltalán a „fejlődés” ilyen
módon elképzelt iránya, amibe pedig teljes lelkesedésével vetette bele magát a „felvilágosodást”
követően, s ami egyébre bizonyosan nem alkalmas, mint kiküszöbölnie önmagát a létezők közül?
Erre a kérdésre nincs egyszerű válasz. A dolgok mélységi végiggondolását ezen a ponton nem lehet
megúszni. Mindenesetre az ártatlanság kora ezennel véget ért. Ennyi kudarc, ennyi válság, az általunk
teremtett steril környezet okozta mérhetetlen szenvedés figyelmeztető jelei után gyermeki öntudatlanság
ürügyén ártatlanságban tetszelegnünk többé nem lehet. És itt ma már az a tudatosság is kevés és
gyermekded, amivel pedig mintegy száz évvel ezelőtt a tradicionalista szerzők, akár a hivatkozott René
Guénon látták a nyilvánvalóan bekövetkező összeomlást. Mert abban is volt kifogásolható tudatosságú
mozzanat. Hisz nevezettek hitték, mintegy önfeledten hitték a keserű végzet felé hömpölygő folyamat
spontaneitását. Mintha ez a folyamat evidensen az emberiség körén kívülről eredne, valamiféle
csillagállásból, kali yugából, a tradíció által látottan de nem befolyásolhatóan, a természeti csapások
szenvtelenségével sodorva el egy tehetetlen kultúrát. Nagy kérdés, hogy részünkre nem azon a ponton
róható-e fel az első vétek, ha hagyunk az emberiség ilyen globális folyamataiban – akár első érzékelhető
megnyilvánulásaik szintjén is – öntudatlanságot feltételezhetni.
Forrás: „A Paradigmaváltás Iskolája”

Magenergia találkozó MAGFALVÁN, 2013. április 13-14.
szombat (április 13.)
10.00 Élő és élettelen energetikai rendszerek
11.00 Ház energetika, hőszigetelések
13.00 Ebéd
14.00 Napelemek, napkollektorok
16.00 Különleges energiaforrások
18.00 Vacsora
19.00 Vetítések és viták

Géczy Gábor
Német Frigyes, Lóránt József, Szép Zoltán
Csefkó Pál, Budai Sándor, Sárközi Attila
Csefkó Pál, Budai Sándor, Járai Sándor
Kisfilmek, tanulmányok, találmányok

21.00 Tábortűz megújuló forrásból
vasárnap (április 14.)
9.00 Gyakorlati képzés
13.00 Ebéd
14.00 Gyakorlati képzés
17.00 Találkozó zárása

Beszélgetés, népdaltanítás
Napelem és inverter építés
Stirling motor, MIA motor üzemeltetés

Szervező: Magfalváért Egyesület
Részvételi díj: 2 napra szállással étkezéssel 5.000.- Ft, napidíj 3.000.- Ft
Inverter alkatrészköltsége: 9.000.- Ft, a megépített készüléket haza viheted
Jelentkezés: Budai Sándor 70/363-8539
bs66@gmail.hu
Jelentkezési határidő: 2013. április 10.

A FÖLD FÓRUMOK FOLYTATÓDNAK!
Kié legyen a föld és hogyan?
Az Élőlánc Magyarországért és a Váralja Szövetség folytatja a már megkezdett társadalmi vitát, és
további nyilvános felvilágosító konzultációkat szervez országszerte a földtörvényről és az alaptörvény
harmadik, földügyekkel kapcsolatos módosításáról.
Április 3. szerda 18.00 Eger, EKMK Bartakovics Béla Közösségi ház Szervező: Hun-fokos Szövetség,
Szülőföld Mozgalom Élőlánc /Váralja Vendég: Ángyán József
Április 18. csütörtök 18.00 Dunaújváros, Evangélikus gyülekezeti terem Szilágyi E. 34. Szervező:
Magyarok Szövetsége, Élőlánc/Váralja Vendég: Bencsik János
Április 24. szerda 17.00 Kalocsa, Művelődési Központ emeleti terem (volt Tiszti Klub) Szervező:
Váralja/Élőlánc Vendég: Ángyán József

FÖLDKÉRDÉS – SORSKÉRDÉS FÓRUM
Helye: Hálaadás temploma — 1133 Budapest, Pozsonyi út 58.
Ideje: 2013. április 05. 17.00
Felvezető előadások (4x10 perc):
- Varga István, mérnök-közgazdász, Magyarországért Egy.: Szövetkezzünk és kezeljük a pénzünket!
- Roszik Péter agrármérnök, Biokultúra Szöv.: A földszabályozás aktuális kérdései
- Fidrich Róbert MTVSZ: Landgrab - földrablás
- Polgár Ákos agrármérnök, gazdálkodó: Idegen a falu határában – a fiatal gazda szemével
A Szülőföld Mozgalom bemutatása
- Molnár Attila: A készülő szabályozáshoz beadandó javaslat-csomag, a Szülőföld Mozgalom Alapvetése
és céljai - Benis Miklós: Vállalt feladatok; szervezett tájékoztatás a földforgalmi törvény alakulásáról, fórumok
szervezése, társadalmi összefogás szervezése - szélesítése Szülőföldünk védelmében, a Nemzeti
Vidékstratégia 2012 – 2020 megvalósításának támogatása pl. NV 7.3.1.,
Rövid hozzászólások
- Ángyán József országgyűlési képviselő
- Bencsik János országgyűlési képviselő
Kérjük Önöket a korlátozott helyekre való tekintettel jelezzék részvételi szándékukat (név, helység,
esetleg szervezet neve) a szulofoldmozgalom@gmail.com e-mail-en, vagy postai úton a Magyar
Természetvédők Szövetsége, Budapest, 1091. Üllői út 91/b. címen!
Szülőföld Mozgalom, CSEMETE Egyesület, Kishantosi Vidékfejlesztési Központ, Magyar Biokultúra
Szövetség, Magyar Természetvédők Szövetsége, Szövetség az Élő Tiszáért

XXVII. GÖMÖRSZŐLŐSI PARASZT-WELLNESS
2013. április 4-7.: Még egy alkalommal nyílik lehetőség a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat pályázatán
nyert támogatás keretében részt venni a Paraszt-Wellness programon. Ennek köszönhetően egy komplex,
mindenre kiterjedő hétvégi „wellness” programra várjuk az önkénteseket, érdeklődőket! A testi-lelki
felüdülés garantált!
A hosszú hétvégék Gömörszőlős falu és a fenntartható falu projekt bemutatásával kezdődnek, majd 2
napos önkéntes munkával/tanulással végződnek.
Érkezés: 2013. április 4., csütörtök délelőtt!,
Távozás: 2013. április 7., vasárnap délután.
Program
2013. április 4.: csütörtök
Reggel 8-kor indulás Gömörszőlősre. Az első 5 jelentkező részére biztosított egy kisbusz Budapestről
(Westend előtti parkolóból), a többieknek vonattal/telekocsival kell megoldaniuk az utazást. Helyfoglalás
jelentkezési sorrendben történik.
12.30-19.00: Dr. Gyulai Iván: A fenntartható fejlődés elmélete és gyakorlata, a fenntartható falu projekt
bemutatása
2013. április 5.: péntek
6-kor hajnali állatetetés Évivel és Gergővel
8.30-12.30: kor faluvezetés É. Kovács Judit polgármester asszony vezetésével
13.30-15.30: Gyapjúkártoló Műhely bemutatása (Molnár Csaba, Gubanc Gyapjú Manufaktúra)
15.30-19.00: A biogazdaság bemutatása (Fekete Éva és Sielaff Gergő)
19.00-kor vacsora, beszélgetés, igény szerint társasjáték
2013. április 6.: szombat
09.00-19.00: Ősgyümölcsös
A falutól 40 percnyi sétára fekvő Szőlőhegyen (Bikás-tető), természetvédelmi szempontból jelentős
értéket képviselő extenzív gyümölcsösöket találunk. A biodiverzitás megőrzésében betöltött szerepük
rendkívül fontos, mert menedékhelyként szolgálnak ritka, védett növény- és állatfajainknak. Itt évek óta
végzünk területkezelést, mely a gyümölcsös helyreállításából, kaszálásából, tuskózásból, ritkításból áll.
Vezető: Molnár Csaba, Sielaff Gergő és Hankó Gergely
Koradélután szalonnasütés a gyümölcsösben
2013. április 7.: vasárnap
09.00-16.00: Biogazdaság
Belepillantunk egy gazdaság mindennapi életébe, segítünk a Gazdának ellátni aktuális feladatait. Javítjuk
a csűrt, építünk kerítést és villanypásztort, ellátjuk az állatokat!
Vezető: Molnár Csaba, Sielaff Gergő és Hankó Gergely
1. Pár dolgot hoznia kell a résztvevőknek: hidegélelmet a reggelikhez, hálózsákot és alkalmas ruhát a
munkákhoz.
2. Egyéb fontos tudnivalók: http://www.parasztwellness.hu/minden-amit-programokrol-tudni-kell
3. Érvényes jelentkezést a jelentkezési lap kitöltésével lehet abszolválni!
http://www.parasztwellness.hu/jelentkezes
Bővebben: Hankó Gergely ÖKO-Pack Nonprofit Kft. 06 70 249 61 13 gergely@ecolinst.hu

BOLYAVÁRI ESTÉK 2013 április (Szelek hava)
Április 5. péntek 19 óra: Ranjeet - A Bölcsesség törvényei
19. péntek 19 óra: Molnár Zsolt: Pásztorok ökológiája – mit üzen egy kutatónak, egy
természetvédőnek?
26. péntek 19 óra: Bogár László: Háború a nemzet ellen …
BolyaFészek
1067 Budapest, Csengery utca 62/b. fsz. 1.
Távbeszélő: 312-68-77, Panni: 06-20/237-33-20,
távlevél: bolyanyo@freemail.hu és bolyapo@gmail.com

MEGJELENT A REGÉLŐ c. magazin legújabb száma: A tartalom, a színvonal változatlan, de az
oldalak száma, hála a sok érdekes cikknek, gyarapodott.
A folyóirat megrendelhető e-mailben és telefonon, ára: 400 Ft.
Czékmási Csaba főszerkesztő, 06305941405
http://www.youtube.com/watch?v=2ryOAU7wZa8&feature=youtu.be
Korábbi számok:
REGÉLŐ II. Évfolyam 1. szám http://youtu.be/W7ZkpoyxTZM
REGÉLŐ I. Évfolyam 3. szám http://youtu.be/MA_HZmNTY4U
REGÉLŐ I. Évfolyam 2. szám http://youtu.be/KyU0c2_xNmY

A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2013-BAN KEDVEZMÉNYES ellenőrzési és
nyilvántartási díj megfizetése mellett ellenőrzi a kiskerteket. Így a kiskert tulajdonosok az átállási idő
leteltével a kertben megtermelt felesleget a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. által kiállított Minősítő
Tanúsítvány birtokában átállási/ökológiai jelöléssel értékesíthetik.
Átállási idő: szántóföldi növények, zöldségek esetében: a bejelentéstől számított 1 év után betakarított
termény átállási, míg a bejelentéstől számított 2 év után vetett növény ökológiai státuszt kaphat.
Ültetvények esetében: a bejelentéstől számított 1 év után betakarított termény átállási, míg a bejelentéstől
számított 3 év után betakarított növény ökológiai státuszt kaphat. Az állati termékek átállítása ökológiai
takarmányozást vár el, és további átállási időt igényel. Részletek a www.biokontroll.hu honlapon
megtalálhatók!
A kiskertes ellenőrzés feltételei:
• jellemzően saját szükségletek termesztésére irányul a gomba-, növénytermesztés és háztáji
állattartás, ahol csak a feleslegek kerülnek forgalmazásra, jellemzően helyi, járási, megyei
piacokon, illetve háztól, vagy házhozszállítással végfogyasztók részére;
• nincs párhuzamos gazdálkodás (nem folytat bio és nem bio gazdálkodást a kiskert művelője);
• vegyes növénykultúrájú, alapvetően kert jellegű a gazdálkodás;
• maximális terület nagyság legfeljebb egy hektár, fóliában, üvegházban 300 m2. A maximális
állatlétszám az 52/2010 FVM rendelet kistermelői mennyiségeit nem haladja meg.
Ellenőrzési és nyilvántartási díj 2013-ban 8 000 Ft + áfa/kiskert tulajdonos (a nem kedvezményes aktuális
ár jelenleg 17.000 Ft + áfa és 55.000 Ft + áfa között van), mely a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.-nél
lévő kiskert tulajdonosokra illetve 50 új kiskertes jelentkezőre vonatkozik.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2013. április 30.
A kiskert tulajdonosok a szabadkai@biokultura.org e-mail címre, vagy a 1061 Budapest, Anker köz 2-4.
(Magyar Biokultúra Szövetség) postacímre küldjék meg jelentkezési szándékukat, a következő
adattartalommal:
(Ez nagyszerű hír, mivel évek óta küzdünk azért, hogy újra legyen kiskerti ellenőrzés a Biokontrollnál,
mint régen. Hiszen így sokkal többen kapcsolódhatnak be kis területekkel, s mint tudjuk a házi kertekben
sokkal inkább a minőség kerül előtérbe mint egy jövedelem centrikus nagybirtok esetében. )

EMLÉKEZTETŐ A KÖZELJÖVŐ PROGRAMJAIRÓL:
•Drávafoki Tanulókert: oltás-szemzés 2013. április 6.
Bővebben: Lantos Tamás <ormansagalapitvany@gmail.com>
•Kaláka Gálosfán: ápr. 12-14.
Egy gondozatlan gyümölcsöst hozunk rendbe, emellett oltást tanulunk: a helyben lévő magoncokra.
Bővebben: <ormansagalapitvany@gmail.com>
* Szaporítási technikák: magvetés, palántanevelés, helybevetés”
Permakultúra-hétvége Nagyszékelyen, április 12-14.
Jelentkezés Etelkánál: pipacsvirag33@freemail.hu
•Különféle oltási és szemzési módok tanítása Visnyeszéplakon.
Ideje: 2013. április 14. 10 órától
Bővebben: Zaja Péter namzi@tvn.hu, T: 30/9742 567

Nemzetközi önkénteskedés biofarmokon: WWOOF Worldwide Opportunities on Organic Farms
http://www.greenfo.hu/hirek/2013/04/01/birkapedikurtol-az-olivaszuretig-a-biofarm-szabadsaga

NAPELEMET MINDENKINEK

Képzettségem végett arra adtam a fejem, hogy napelemes rendszerek gyártásával foglalkozzam.
Elérhetőek ezért nálam az egész kicsi (pl.:napelemes mobiltöltő) valamint az 1-2 KW-os tetőre szerelhető

rendszerek is. Természetesen rendelésre készülnek, raktáron nincs.
Az alábbiak saját munkáim: 45W napelempanel, töltésvezérlő, valamint egy illesztő áramkör
Érdeklődni privát e-mailben lehet, az eszközök viszonylag olcsóak mert nem kereskedő vagyok hanem
gyártó.
Palotai Dani, palotaiweb@gmail.com , Visnyeszéplak

A Magyar Élőfalu Hálózat e-hírlevelét szerkesztette: Zaja Péter.
Lektorálta: Farkas Judit

Elérhetőség: namzi@tvn.hu

A naptár a Szigetköz kalendáriumból való. Készítette: Fűzfa Zoltán

Munkánkat támogatja: Ökotárs Alapítvány, Természetes Életmód Alapítvány és a Visnyeszéplaki
Faluvédő és Közművelődési Egyesület

