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Tárgy: Meghívó a XV. Téli Élőfalu találkozóra

Tisztelt Köztársasági Elnök Úr! Kedves Áder János!
Nagy szeretettel hívjuk meg Önt a Magyar Élőfalvak képviselőinek XV. téli
találkozójára a Komárom-Esztergom megyei Agostyán Ágoston–ligetbe.
Időpontja: 2016. február 5-7.
Kérem, rövid bemutatkozásként engedjen meg annyit (bár Ön valószínűleg már hallott
erről a természet-központú szerveződésről), hogy a Magyar Élőfalu Hálózat közel
negyed évszázada jelenti már az alapítóknak számító Gyűrűfű, Visnyeszéplak,
Markóc és Ormánság Alapítvány, Gömörszőlős, Krisnavölgy és Agostyán,
Ágoston-liget (Természetes Életmód Alapítvány) nevű ökofalvak/élőfaluk együttesét.
E hálózathoz rendszerükben és tartalmukban olyan modell értékű -- családokat,
közösségeket fenntartható módon megtartó -- mintákat állítottunk össze annak idején,
amelyek azóta szabályokon és törvényeken nyugvó módon is követhető gyakorlattá
váltak, a közös sikerekre építve. Az elmúlt három esztendőben (talán felbuzdulva a
magasabb társadalmi pozíciókból érkező szellemi támogatáson is) annyian érdeklődtek
és kaptak segítséget a „legjobb befektetés az életmódváltás” elnevezésű programunk
híre és gyakorlata alapján, mint a korábbi húsz évben összesen, tovább gazdagítva és
védelmezve ezzel a mozgalom-szerű oktató-nevelő tevékenységgel is a bennünket még
mindig megtartó és működtető természeti--gazdasági környezetünket.
Úgy gondoljuk, hogy ebben a helyesen felismert kegyelmi állapotban, amikor ennyi a
kíváncsi megszólítás és az élő szándék, egy élhetőbb és szerethetőbb jövő érdekében
talán még megfelelő időben ajánljuk föl eddigi, már gyakorlatban is bevált
tapasztalatainkat (talán sok tanulópénz megtakarítható így sok helyen), valamint tanítási
helyszíneinket, amelyek többségét saját erőből építettük fel.
Bebizonyosodott, hogy ez az út járható, s mindenkinek ajánlható, és szakmai, szellemi,
esetleg anyagi segítséggel valamilyen fokozatban akár mindenhol bevezethető. Ma már
talán a világ sok pontján megértették és elfogadták, hogy a fenntarthatóság helyes és jól
követhető gyakorlata nélkül hosszú távon nem lehet minőségi emberi élet a Bolygón.
Amint sajnos már sok helyütt most sincsen, aminek a következményeit naponta láthatjuk
a nagyvilágban, s tapasztalhatjuk mi is.
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Ferenc Pápa szerint az „ökológiai megtérés”az emberiség egyetlen lehetősége,
mindegy, hogy profán világban élünk vagy a spirituálisban.
Tisztelt Köztársasági Elnök Úr! Természetesen mi is figyelemmel követjük az Ön
beszédeit és más megnyilvánulásait, különösen, ha azok a mi tevékenységünket és
életünket is közelről érintik. Ezért is különösen örültünk a „megszólításnak” (alcíme
szerint: Rendezni végre közös dolgainkat… Három év, elnöki beszámoló, 2015.), s mert
szeretnénk mi is folyamatosan és jelentősebben hozzájárulni a fenntarthatóság hazai
gyakorlatát segítő ismeretek tárházához, mindahhoz, amit az Ön kezdeményezése
nyomán már eddig is sikerült összegyűjteni.
Megismételve meghívásunkat: szeretettel várjuk Önt és munkatársait a három napos
rendezvény bármelyik időpontjában, azzal a jó érzéssel, hogy céljaink fontosságát értő
és átérző ember, vezető kezéhez címezhettük e sorokat. Várjuk tehát, és egyben
kívánunk munkájához teremtői és jóemberi áldást, hogy ennek megtapasztalása is
segítse Önt, segítsen bennünket is semmivel sem helyettesíthető természeti–gazdasági
és társadalmi békéhez.
Tisztelettel az „élőfalvak” alapítói nevében
Agostyán, 2016. január 23.

Czumpf Attila
agrármérnök, humánökológus
a Természetes Életmód Alapítvány titkára
2835 Tata-Agostyán, Török Ignác u. 3

Ui.: Szeretnénk megtisztelő figyelmébe ajánlani néhány a témában korábban megjelent
írást és egyéb hivatkozást. (MÉH e-HÍRLEVÉL; www.elofaluhalozat.hu,
www.teaagostyan.hu)

