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MEZÕFÖLD NÉPFÕISKOLAI TÁRSASÁG
A Kishantosi Mezõföld Népfõiskola és Vidékfejlesztési Központ
Kishantoson a magyar vidék fenntartható fejlõdéséért, egy emberközpontú demokratikus társadalomért dolgozunk változatos
eszközökkel és széleskörû hazai és külföldi kapcsolatrendszerrel.
Népfõiskolánkon új tudást, új szemléletet, európai kitekintést,
gyakorlati ismereteket kínálunk a legjobbaktól.
Hitvallásunk középpontjában a szellem szabadsága, az emberek
egyenrangúsága, a természet tisztelete és a jövõért érzett felelõsség áll. Hiszünk a közösség erejében, a jóakaratú emberek együttmûködésében.
Egy kicsiny dunántúli falu – az alig 1000 fõs Hantos – közössége
hívta életre a ma már nemzetközi hírû, a dán és magyar népfõiskolai hagyományok és tapasztalatok által ihletett Mezõföld Népfõiskolát és Vidékfejlesztési Központot.
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A KEZDETEKTÕL A MÁIG
Bolye Ferenc és én - Ács Sándorné - nagyüzemi mezõgazdasági
szakemberként ismerkedtünk meg 1988-ban a frissen alakult Magyar Népfõiskolai Társasággal, és a népfõiskola fogalmával. Már az
elsõ hírek alapján magával ragadott minket a lehetõség, hogy falvainkba tudást, kultúrát hozzunk – ezért bekapcsolódtunk a Társaság munkájába. A Magyar Népfõiskolai Társaság nem sokkal alapítása után hozzákezdett nemzetközi kapcsolatrendszere kiépítéséhez. Ennek eredményeként a Dán Népfõiskolák Szövetsége jóvoltából 1 fõt küldhettek Dániába egy 4 és fél hónapos népfõiskolai kurzusra. Bolye Ferenc nyerte el pályázaton ezt a lehetõséget,
így 1990. augusztus és december között a világ elsõ népfõiskoláján, a Rodding Hojskole-n tanulhatott. A népfõiskola szellemisége
és gyakorlata, a dán demokrácia és a dán farmok világa mély benyomást tett Bolye Ferencre, aki hazatérve megfogadta, hogy minél több embert eljuttat falujából Dániába, és néhány hónappal
hazatérése után megálmodta a Kishantosi Népfõiskolát.

A világ elsõ népfõiskolája

Rodding Hojskole - 1844.

Rodding Hojskole - 2018.
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Az ötlet megszületése (1991.) óta folyamatos, következetes munkával sikerült
létrehozni a Kishantosi Mezõföld Népfõiskolát. A kezdeményezés abból a
meggyõzõdésbõl fakadt, hogy az értelmiség felelõs azért a közösségért,
melynek tagja, ezért olyan központot
álmodtunk meg, mely a helyi társadalom felemelkedését szolgálja, és naprakész tudással segíti az embereket.
Dorthe Esbjorn Holck volt a Roddingi
Bolye Ferenc dán kapcsolatai alapján Népfõiskola igazgatónõje 1990-ben
1992-ben Hantos és a dán Velling között testvérfalusi kapcsolat jött létre. A Dániában járt, és a népfõiskolák jelentõségét megértõ - Hantoson és környékén élõ - emberekkel alapítottuk meg 1992-ben a Mezõföld Népfõiskolai Társaságot, mely az ún. Kishantosi Kastélyt reprezentatív vadászkastélyból a dán és magyar népfõiskolák által ihletett felnõttoktatási központtá, népfõiskolává alakította, és 1995. óta önálló intézményként mûködteti.
Természetesen a magyar körülmények közt nem tudunk több hónapos bentlakásos programokat szervezni, de 1-2 napos rendezvényeink, sorozataink a dán népfõiskolák szellemében zajlanak.
Hantos dán testvérfalujának népfõiskolája, Vestjyllands Hojskole –
1994. óta fogad a Mezõföld Népfõiskolai Társaság szervezésében
magyar diákokat - eddig 229 magyar fiatalnak biztosítottunk 3 illetve 5 hónapos dán népfõiskolai kurzuson való ingyenes részvételi lehetõséget.

~9~

A Kishantosi Népfõiskola a legváltozatosabb hazai és külföldi csoportoknak (gazdáknak, helyi embereknek, vidékfejlesztési szakembereknek, középiskolai és egyetemi csoportoknak, munkanélkülieknek) szervez programokat a fenntartható fejlõdés, vidékfejlesztés, az ökológiai gazdálkodás, biokertészet, bio szõlõ és gyümölcstermesztés, bio fûszer és gyógynövény termesztés és az
egészséges élet témakörében.
A Mezõföld Népfõiskolai Társaságnak szerteágazó nemzetközi
kapcsolatai vannak. Ennek segítségével több nemzetközi programot bonyolítottunk, melynek keretében magyar csoportok számára tudtunk német és dán tanulmányutakat szervezni, illetve
külföldi csoportokat fogadni. Kishantos nemzetközi oktatási programokban is részt vett – 2008-ban Lendvai Gábor ökológus kollégámmal Lisszabonban vezettünk tanfolyamot európai résztvevõk
számára a fenntartható fejlõdésrõl.
A dán népfõiskolák szellemi atyja, Grundtvig püspök elvei alapján
nagy súlyt fektettünk arra, hogy lehetõleg mindent, amit oktatunk
– a gyakorlatban is be tudjunk mutatni. Ennek érdekében 6 év elõkészítõ munkával létrehoztunk egy 452 hektáros ökológiai mintagazdaságot, melyben kipróbáltuk, bemutattuk és oktattuk az ökológiai gazdálkodás Nyugat-Európában bevált módszereit. A gazdaság jövedelmébõl tartottuk fenn az idõközben a népfõiskolával
együtt Kishantosi Vidékfejlesztési Központ néven futó intézményt, mely ingyenesen biztosította programjait a résztvevõknek.
A Kishantosi Vidékfejlesztési Központ nemzetközi elismertségét
jelzi, hogy 6 európai ország nagykövetségének szakemberei tanulmányozták a Kishantoson folyó munkát, mely komplexitásában Európában is egyedülálló. Látogatást tett Kihantoson a Bundestag Környezetvédelmi Bizottsága, de ázsiai országok szakértõi
is megfordultak már nálunk.
A Kishantosi Ökológiai Mintagazdaság 1998-tól 2014-ig mûködött. Területei Európai Uniós és Bio Suisse minõsítéssel rendelkeztek.
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A gyakorlati bemutatást jelenleg a központunkban kialakított 1
hektáros biokertben, a „Csodakert” nevû bemutató kertben, és a
bio gyümölcsösben folytatjuk.
A hozzánk látogatók megismerhetik az õshonos racka juhokat és a
régi magyar tyúkfajtákat is.
Mindenkinek, aki Kishantosra látogat, bemutatjuk azokat az ökológiai és rendszerelméleti ismereteket, melyek alapján nagy biztonsággal eligazodhatnak a világban, megérthetik, hogy hol és miért
árt az emberiség a természetnek és saját magának, és megtalálhatják a fenntartható fejlõdéshez vezetõ utat. Valljuk, hogy ezeknek
az ismereteknek minden ma élõ emberhez el kell jutnia, de különösen a döntéshozókhoz, mert a mai döntések hosszú távra hatnak, és ahhoz, hogy az ökológiai katasztrófát elkerüljük, ma kell jó
döntéseket hozni és cselekedni. A mezõgazdaság vonatkozásában ez azt jelenti, hogy úgy gazdálkodunk, hogy az a lehetõ legjobban illeszkedjen az adott ökoszisztémába, és nem használunk
olyan szereket és módszereket, melyek károsak, vagy veszélyesek
az emberi egészségre, a talaj és a természet rendszereire – ezt a
módszert nevezik ökológiai gazdálkodásnak, vagy köznyelven
biogazdálkodásnak.
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Az elmúlt évek során különös hangsúlyt fektetünk a biológiai sokféleség fogalmának megismertetésére, ezért kirándulásokat szervezünk a környéken, Lendvai Gábor ökológus kollégánk vezetésével azokra a területekre, ahol még háborítatlan a természet a maga
pazar változatosságában.
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Idén harmadik alkalommal szervezzük meg
május 13-án a Madarak és Fák Napját a Magyar Madártani Egyesülettel együttmûködésben - solymász bemutatóval, izgalmas és
színes programokkal, kiállításokkal
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Nyaranta 5 napos ÖKO-Jurta tábort szervezünk 8-12 éves gyerekeknek, melyben közel kerülhetnek a természethez, megérthetik a
környezet és a természet védelmének fontosságát, kipróbálhatják
magukat kézmûvességben, megismerkedhetnek a kertek világával, és a vidéki tanya által kínált kalandokkal.
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A meghirdetett rendezvényeken felül a Kishantosi Vidékfejlesztési
Központ nyitott intézményként mûködik. Elõzetes egyeztetés
alapján bárkit – csoportokat és magánszemélyeket egyaránt – fogadunk, és igényeik, érdeklõdésük szerint tájékoztatjuk õket a Kishantoson folyó munkáról, tapasztalatainkról, illetve egyéni konzultációs lehetõséget is kínálunk.
Ács Sándorné

Elérhetõségek:
Ács Sándorné: +36 30/3850-379
Virág Zsuzsa: +36 30/514-5274
Iroda: Tel: +36 25/506-020, Fax: +36 25/506-021,
kishantos@datatrans.hu, kishantosvk@gmail.com
www.kishantos.hu
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MI A NÉPFÕISKOLA?
A népfõiskola egy egészen különleges, minden hagyományostól
eltérõ dán felnõttoktatási forma, mely nagy szerepet játszott a dán
társadalom fejlõdésében - abban, hogy az 1800-as évek második
felében nagy szegénységben élõ dánok egy vesztes háború után
magukra találtak és mára a világ legkiegyensúlyozottabb és legboldogabb országát hozták létre.
A dán népfõiskolát N. F. S. Grundtvig* dán
evangélikus püspök álmodta meg, akinek népe iránti szeretete határozta meg gondolatait
és tetteit. Õt tekintik a dán demokrácia atyjának is. „Az volt a célja, hogy kiemelje a dán népet a szegénységbõl. A népfõiskolát az egyszerû, hétköznapi embereknek szánta, mert
N. F. S. Grundtvig
az volt a meggyõzõdése, hogy a hétköznapi
emberekben a tanult rétegek által nem is sejtett erõk szunnyadnak és ezeket az erõket fel kell szabadítani. Grundtvig úgy gondolta, hogy az energiáinkat arra kell fordítani, hogy jó emberek legyünk, a társadalom hasznos tagjaivá váljunk, tevékenyen részt
vegyünk életünk alakításában.
Grundtvig történész volt, aki számára a történelem nem egy tantárgy, hanem a mindennapok része. Mindenki jön valahonnan és
tart valahová, tehát minden pillanatban egy történelmi szituációban van - így párbeszédet folytat a történelemmel. Úgy gondolta,
hogy csak az lehet igazán jó ember, aki tisztában van történelmi dimenzióival. Tehát az embernek meg kell értenie, hogy hogyan illeszkedik történelmi és nemzeti környezetébe.” (Æivind Arnfred
népfõiskolai tanár – történész)
Az elsõ népfõiskola 1844-ben nyitotta meg kapuit a dániai
Roddingben. Ezen a népfõiskolán tanult 1990-ben 4 és fél hónapig
Bolye Ferenc – a Mezõföld Népfõiskolai Társaság alapító elnöke, a
Kishantosi Népfõiskola megálmodója.
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Grundtvig célja az volt, hogy szeretett népét felemelje. Ezért a
népfõiskola általa bevezetett módszereivel a dánokat kulturált,
népe történelmébõl, és az északi mitológiából erõt merítõ, az élet
dolgaiban eligazodó, saját döntéseit meghozni és képviselni képes, a közösség alkotó és együttmûködõ tagjává váló emberekké
nevelte.
A népfõiskola nem egy felülrõl létrehozott intézmény – sokkal inkább egy alkotó, tanulni vágyó közösség által megalkotott és mûködtetett iskola. Csak a grundtvigi alapelvek szerint mûködõ intézmények nevezhetõek a szó klasszikus értelmében vett népfõiskolának.
Mik ezek az alapelvek?
A klasszikus népfõiskola Dániában bentlakásos iskola hosszú - 3-8
hónapos - vagy rövid - 5-14 napos programokat kínál a legváltozatosabb elméleti, gyakorlati és kreatív tárgyakkal.A diákok sokféle
tárgyból választhatnak. Egy adott minimális óraszám kötelezõ
csak, minden más szabadon választható.
Osztályzás, vizsga nincs. Az egész oktatás arra épül, hogy a felnõtt
résztvevõk - akik még fizetnek is a programért - azért jönnek az iskolára, hogy a számukra fontos tudást megtalálják. A népfõiskola
tehát nem ad bizonyítványt, hanem tudást, életre szóló élményt,
tapasztalatot, a személyiség kibontakozásának lehetõségét, az
együttlét örömét – a közös gondolkozás és alkotás élményét adja.
A népfõiskolának nem célja a hagyományos értelemben vett szakmai ismeretek, vagy tárgyi tudás átadása, sokkal inkább a személyiség kibontakoztatása, a dán fiatalokból a közösség számára értékes, boldog és szabad embereket nevelni. Sokan tartják a dán
népfõiskolákat a demokrácia iskoláinak is – és bár Grundtvig céljai
közt ez nem volt nevesítve - mégis azzá váltak ezek az iskolák. A
népfõiskoláknak köszönhetõ az a csodálatos , emberközpontú, demokratikus társadalom, mely tagjainak egyenrangúságára épül.
Attól kezdve, hogy a népfõiskolákon tanult emberek bekerültek a
dán parlamentbe, a dán társadalom fejlõdése új irányt vett – eltérõt minden más nemzettõl.
A dán népfõiskola egyik legfontosabb alapelve a tanárok és a diákok egyenrangúsága. Grundtvig abból indult ki, hogy a legegyszerûbb, tanulatlan embernek is van egy tudása, élettapasztalata.
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Amikor belép egy népfõiskolára, ezt a kincset viszi magával, amit a
beszélgetések, közös munka során be tud építeni a nagy egészbe.
Steen Espensen, a Vestjyllands Hojskole igazgatója értette meg
velünk, hogy mi a lényegi különbség a népfõiskola és a hagyományos iskola között. A hagyományos oktatásban a diákot egy üres
kancsónak tekintik, melybe az okos tanár – a teli kancsó - töltögeti
a tudást. A népfõiskolán a tanárt és a diákot egy-egy teli kancsónak
tartják, egyenrangú tudással és amikor egy diák belép a népfõiskolára, azt kérdezik tõle, hogy mit hoztál nekünk?

A rajzot készítette:
Gyömörei Olga

Az emberek egyenrangúságának elve mélyen beivódott a dán emberek gondolkozásába, és minden közösségi döntésnél tetten érhetõ. Nem tûrik meg az elitizmust, elítélik és kiközösítik azt, aki a
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A dán testvér népfõiskola diákjai és tanárai minden évben ellátogatnak Kishantosra és Hantosra
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másik fölébe akar kerekedni. Ezért adnak például nagy teret a sport
területén a tömegsportoknak, a csapatjátékoknak. Nem véletlen,
hogy a dánok kézilabdában a legsikeresebbek. A kultúra területén
is nagyobb hangsúly van azon, hogy mindenki kibontakoztathassa képességeit festészetben, zenében, táncban. Örülnek a tehetségnek, és elismerik, de mindenkit a maga képességeihez mérnek,
ezért annak is örülnek, ha egy kevésbé tehetséges ember kihoz
magából valamit. A fizetésekben és a megbecsülésben sem tesznek nagy különbséget a vezetõ, és a beosztott közt. Mindenki a
csapat tagja, mindenkinek fontos a munkája.
„Képzeld, itt ha valakinek van egy jó ötlete, annak örülnek, és segítik, hogy meg tudja valósítani.” írta elsõ levelében Dániából Bolye
Ferenc 1990-ben.
Ebben a szellemben vált a népfõiskolai oktatás alapeszközévé az
„élõ párbeszéd” - a tanár nem hosszú elõadásokat tart, amit a diákok passzívan hallgatnak, hanem a tanulócsoportból valaki felvet
egy témát, és arról beszélgetnek. Mindenki elmondja a véleményét, a tapasztalatait – és így alakul ki a közös tudás.

A Vestjyllands Hojskole épületei
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AZ ÉLET ISKOLÁJA
Grundtvig a poroszos iskolát, ahol könyvekbõl kellett magolni „halott iskolának” nevezte. Õ a fiatal dánoknak az „élet iskoláját” álmodta meg, melyben fontos elv, hogy ne csak a szûken vett szakmát, hanem az élet teljességét mutassák meg a maga szépségében, sokszínûségében és gazdagságában. Ebbe beletartozik a kultúra – zene, tánc, kézmûvesség, történelem, hagyományok – és a
természet csodáinak megismertetése is – ezért mindezek részét
alkotják a klasszikus népfõiskolai oktatásnak.
Fontos cél az is, hogy lehetõleg mindent élményszerûen a maga
valóságában ismerjenek meg a diákok. Például az iskolában meghallgatnak egy rövid elõadást a szalamandráról, majd kimennek a
patakhoz, és a kezükbe vehetik a szalamandrát, vagy amikor az
osztrigáról tanulnak, akkor kimennek a tengerhez, és maguk szedik az osztrigát, majd a konyhán el is készítik, és gyönyörûen díszítve feltálalják vacsorára.
Grundtvig népfõiskoláin nagy jelentõsége van egy magyarra nehezen fordítható fogalomnak, amit a dán „oplysning” és az angol
„enlightment” szó fejez ki. A magyar megfelelõje ennek a szónak:
„felvilágosodás” – de Grundtvig nem ezt értette alatta, hanem sokkal inkább azt, amit Petõfi Sándor ugyanabban a korban úgy fogalmazott, hogy „Ha majd a szellem napvilága
Ragyog minden ház ablakán”. Így tehát elmondhatjuk, hogy Petõfi
Sándor, a lánglelkû magyar költõ és forradalmár és Nikolaj Frederik
Severin Grundtvig dán püspök gondolatait ugyanúgy hatotta át a
hazájuk és népük iránti szeretet és felelõsségérzet. Ugyanabból a
lelkületbõl születtek a dán népfõiskolák, mint Petõfi Sándor gyönyörû versei, melyek közül a XIX. század költõi címû verset sokszor
szavalta Bolye Ferenc, a Kishantosi Mezõföld Népfõiskola alapítója
– aki maga is hazáját és népét szeretõ ember volt, és ezért ragadták
magával Petõfi Sándor versei és Grundtvig püspök gondolatai,
melyek a dán népfõiskolákban testesültek meg.
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PETÕFI SÁNDOR (1823-1849):

A XIX. század költõi
(részlet)
Ha majd a bõség kosarából
Mindenki egyaránt vehet,
Ha majd a jognak asztalánál
Mind egyaránt foglal helyet,
Ha majd a szellem napvilága
Ragyog minden ház ablakán:
Akkor mondhatjuk, hogy megálljunk,
Mert itt van már a Kánaán!
Grundtvig értelmezésében az „oplysning” – a népfõiskola célja abban az értelemben, hogy a benne résztvevõk számára új megvilágításba helyezze az életüket, a közösségüket, a népüket.
Ugyanakkor az „oplysning” nem csak cél, hanem eszköz is a népfõiskolán abban az értelemben, hogy Grundtvig azt vallotta, hogy
csak akkor van esély a szó jó értelmében vett tanulásra, ha a lélek és
a szellem megnyílik arra, hogy befogadja az új ismereteket. Ezért
van olyan nagy jelentõsége a népfõiskolákon a „Morning Assembly”-nek, ami magyarra „reggeli gyûlésként” fordítható. Ez egy
fél órás program reggel az órák elõtt – melyen minden tanár és diák részt vesz. A programja nem elõre meghatározott. Tarthatja diák, vagy tanár. A téma lehet bármi, amit az adott személy akkor
fontosnak, érdekesnek, vagy szórakoztatónak tart. Lehet személyes élmény, lehet mese, lehet valami komoly téma – amirõl aztán
lehet beszélgetni. Mindig van közös éneklés Grundtvig énekeskönyvébõl – mert Õ költõ is volt, és rengeteg gyönyörû verset, éneket írt. Az énekrol azt tartotta, hogy összehangolja a lelkeket.
A „Morning Assembly” mindenkinek megadja az „egy közösség
vagyunk – és te fontos tagja vagy ennek a közösségnek” élményét,
mely jó indulása a napi foglalkozásoknak.
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***
*Nikolaj Frederik Severin Grudtvig (1783–1872) a dán népfõiskolák és a dán demokrácia szellemi atyja - író, költõ, történész, reformátor, evangélikus lelkész. 1810-ben szentelték lelkésszé. A 19.
század elsõ kétharmadának legreprezentatívabb dán mûvelõdéstörténeti alakja volt, aki költõi tevékenységére alapozva fejtette ki
népnevelõi, történészi és lelkészi-reformátori mûködését. Friss
lendületet adott a dán polgári fejlõdésnek. Verseiben, zsoltáraiban, himnuszaiban, népdalszerû énekeiben szenvedélyes, költõi
képekben, metaforákban gazdag nyelvû, mély vallásosságról tanúskodó líra jelenik meg, mellyel világirodalmi rangját megalapozta. A dán emberek mindennapjaihoz máig hozzátartozik a
Grundtvig énekeskönyv, melybõl szinte naponta énekelnek iskoláikban, közösségeikben, sõt még értekezleteken is.
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FENNTARTHATÓSÁG
Az elsõ figyelmeztetés az emberiség számára 1972-ben a Római
Klub megbízásából elkészített Meadows tanulmány volt, melyet
„A növekedés határai” c. könyvben jelentettek meg. A Meadows
csoport egy számítógépes szakemberekbõl álló csoport volt, akik
azt a megbízást kapták, hogy készítsenek
számítógépes prognózist az emberiség jövõjérõl. Tanulmányukban öt könnyen számszerûsíthetõ tényezõt vontak be:
- emberi népesség
- az ipari kibocsátás
- élelmiszer termelés
- nyersanyag és energiaforrások
mennyiségének alakulása
- hulladék kibocsátás
A számítógép azt „dobta ki”, hogy az iparosodott rendszerünk
hosszú távon nem fenntartható, 2030-2050 között összeomlik, és
ez ma még elképzelhetetlen katasztrófát hoz az emberiségnek. Az
ábra lényege, hogy az erõforrások csökkenése az ipari termelés zuhanásszerû visszaesését fogja okozni, ami magával hozza az ipari
inputokra épült mezõgazdaság összeomlását. Mindezt egy olyan
idõszakban, amikor a prognózis szerint 9 milliárd ember él a földön.
Az elsõ prognózis óta eltelt 45 év, és „szinte semmi” nem történt a
katasztrófa elhárításának érdekében. Maradt 12 évünk...
A Meadows csoport 1982-ben megismételte vizsgálatát, és ugyanazt az eredményt kapta, illetve akkorra már az is látható volt, hogy
a prognózis által jósolt úton haladnak a folyamatok.
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Ekkor rendezték meg az elsõ környezetvédelmi világkonferenciát
Rio de Janeiro-ban. Az elsõ prognózis után 30 évvel újabb könyvet
adtak ki, címe: „Limits to growth - The 30-year update”
A 2012-ben megrendezett Rio+20 konferencia már azt állapította
meg, hogy túl késõ, már nincs esély, és új fogalmat vezetett be, a
„resilience” (rugalmasság, alkalmazkodás) fogalmát, vagyis hogy
alkalmazkodni tudjunk a katasztrófához. A pesszimizmus legfõbb
oka az, hogy azért nincs esély a fogyasztás csökkentésére, mert a
hatalmas lélekszámú és eddig nyomorban élõ országok népei,
mint India és Kína most már úgy szeretnének élni mint mi... Bizonyos számítások szerint, pl. ha minden kínai angol wc-t használna,
akkor Kína teljes vízkészlete nem lenne elég. A dél-amerikai országok pedig ragaszkodnak ahhoz, hogy õk is kivághassák az õserdõket (a Föld tüdejét), és arra hivatkoznak, hogy nincs erkölcsi alapunk nekik ezt megtiltani, hiszen mi már réges-régen kivágtuk a
sajátjainkat.
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A sok rossz hír között a jó hír mégis az, hogy az elmúlt évtizedek
alatt tudósok és civil szervezetek létrehozták a fenntarthatóság tudományát, mely az élet minden területére kiterjed. Megvannak tehát a megoldások, csak alkalmazni kell õket. Ez azonban ma hatalmas ellenállásba ütközik, mert kizárólag az erõforrások ésszerû és
igazságos elosztása és fenntartható használata adhat reményt, ez
azonban a mai világ erõcsoportjainak nem érdeke. Ezért sikerült 45
éven át a tömegek elõtt titokban tartani, hogy katasztrófa felé haladunk.

Én azonban ellent mondok mindenkinek, aki azt próbálja elhitetni,
hogy már nincs remény, és nem tudunk semmit tenni. Szerintem
ez éppen azokat szolgálja, akiknek az az érdeke, hogy minden úgy
maradjon ahogy van, és a csökkenõ erõforrásokra rátegyék a kezüket. Ennek egyik jele az a folyamat amit „land grab”-nek (földzsákmányolás) hívnak. Ez a fogalom csak néhány éve került be a köztudatba. Az elsõ jele talán az volt, amikor Szaúd-Arábia egy országrésznyi sivatagot vásárolt Szudánban (õk tudnak sivatagban termelni, ha van alatta víz). A land grab azt jelenti, hogy a világ leggaz~ 27 ~

dagabb országai és érdekcsoportjai megszerzik az élelmiszer termelõ kapacitásokat. Ez a folyamat már Európában is zajlik, és nem
lehetünk annyira vakok és gyanútlanok, hogy ne lássuk a Kárpát-medence a maga kiváló adottságaival célterülete ennek a folyamatnak. Meggyõzõdésem szerint az Ángyán jelentések által feltárt titkos tendenciák - az, hogy az állami földek viszonylag kevés
érdekcsoport kezébe kerültek - ebbe az irányba mutatnak.
Aki tehát Magyarország jövõjérõl, gyermekeink és unokáink sorsáról felelõsen gondolkozik, annak igenis meg kell tenni mindent,
hogy biztosítsuk a jövõt. Ehhez a fenntarthatóság mára kialakult
eszközeit tudjuk használni, melyek a következõk:
- Fenntartható vidékfejlesztés melynek alapelve, hogy a helyi erõforrásokat a helyi közösség használja fenntartható módon, tehát
alapvetõen szükséges a vidék természeti erõforrásainak igazságos
és arányos elosztása a helyi közösség tagjai között
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- Az energiahasználat: a meg nem újuló erõforrások elõbb vagy
utóbb el fognak fogyni, ezért a fenntartható energiahasználat két
alapelvre épül:
1. energiahatékonyság - vagyis az energiaforrások lehetõ legtakarékosabb használata
2. alternatív energiaforrások bevezetése
A mai forrongó világban az is alapvetõen fontos, hogy lehetõleg a
helyi megújuló erõforrásokra épülõ, diverz energiaellátási rendszer alakuljon ki, mert ahogy Ertsey Attila öko építész mondani
szokta: „Egy közepes képességû terrorista egyetlen vállról indítható rakétával kilõheti Paksot”
- A hulladékprobléma megoldására a legjobb megoldást azok az
ipari folyamatok jelentik, ahol nincs hulladék. A természet rendszerei ugyanis így mûködnek évmilliók óta, a természetben nincs
hulladék, minden visszafordul, milliárdnyi élõlény (lebontó rendszerek) biztosítja az anyagok körforgását.
FONTOS megérteni, hogy a világot fenyegetõ veszélyeknek távolról sem csak az éghajlat változás az okozója, ennek túlhangsúlyozása, túldimenzionálása talán éppen a korábban már említett érdekeket szolgálja.
A legnagyobb bajok egyike az, amirõl senki nem tud néhány ökológus és természetvédõ kivétélével, a biológiai diverzitás megállíthatatlan csökkenése, azaz a földi élet rendszereinek pusztulása.
Ennek jelentõsége csak az ökológia és rendszerelmélet tudományának ismeretével érthetõ meg. A természet rendszerei biztosítják számunkra az élelmiszert, a tiszta ivóvizet és a levegõt. Mi magunk is az élõ rendszer részei vagyunk. Minden amit megeszünk, a
természetbõl származik.
Viharos gyorsasággal kellene megértetni az emberekkel, hogy a
természet egy évmilliók óta létezõ és tökéletesen mûködõ anyag
és energiaforgalmi rendszer, mely a föld anyagára és a nap energiájára épül, a rendszer szabályozásáért a genetikai információ a fe-
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lelõs, mely minden egyes egyed vagy faj számára meghatározza a
helyét a rendszerben.
Iparosodott társadalmunkban mindent kivágunk, lebetonozunk
vagy mérgekkel pusztítunk el.
Az eredeti természet gazdagságáról már nincs emlékképe a legtöbb embernek, ezért nem is hiányoljuk, pedig a sorsunk ezen fog
múlni. Ezért tehát a fenntarthatóság legfontosabb tudománya a
természet rendszereinek mûködését vizsgáló ökológia, és a rendszerelmélet. Ezek segíthetnek megtalálni a kiutat. Ezekre kellene
nagyon odafigyelni, megérteni és alkalmazni az általuk feltárt ismereteket.
Tanulni kell tehát mindenkinek, és legfõképp azt, hogy képesek legyünk megérteni, hogy a döntéseink milyen hatással vannak a
rendszerünk elemeire, és a jövõnkre. Közös gondolkozásra van
szükség! Mi közösen elsõsorban Magyarországért vagyunk felelõsek, hitem szerint mindent meg kell tennünk, ami lehetséges,
hogy a szemébe tudjunk nézni a gyermekeinknek.
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MEZÕFÖLD FOLK HIGH SCHOOL SOCIETY
Mezõföld Folk High School and Rural Development Centre
in Kishantos
In Kishantos, we are working for the sustainable development of
the Hungarian countryside and a people-centred democratic society using varied tools and a wide range of national and foreign system of relationships. We offer new knowledge, a new approach,
European outlook and practical skills from the best at our folk high
school.
Our credo is centred on the freedom of spirit, the equality of people, the respect of nature and the responsibility for our future. We
believe in the strength of the community and the cooperation of
benevolent people.
It was the community of a tiny Western Hungarian village, Hantos,
with a population of just 1,000 people that launched Mezõföld
Folk High School and Rural Development Centre inspired by the
Danish and Hungarian traditions and experiences of the folk high
school movement and which now has international reputation.
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FROM THE BEGINNINGS TO THIS DAY
Ferenc Bolye and myself, Sándorné Ács, got to know the freshly established Hungarian Folk High School Society and the concept of
folk high schools in 1988 as experts of large-scale agriculture. The
first time we heard the news about the movement we were captivated by the opportunity to bring knowledge and culture to our
villages so we joined the work of the Society. Not long after it was
established, the Hungarian Folk High School Society started to set
up its international system of relationships. As a result of this, 1
person could be sent to Denmark to a folk high school course of 4
months thanks to the Danish Society of Folk High Schools. Ferenc
Bolye won this opportunity by way of tendering so he could study
at the world’s first folk high school, Rodding Hojskole, between
August and December 1990. The spirit and practice of the folk high
school, as well as Danish democracy and the world of Danish farms
had a deep impression on Ferenc Bolye so when he returned
home, he pledged to get as many people as possible from his village to Denmark and four months after his return he came up with
the idea of Kishantos Folk High School.
Since the idea was born (1991) continuous and consistent wok has
been performed to successfully create Mezõföld Folk High School
of Kishantos. The initiative originated from the conviction that the
intellectuals are responsible for the communities they are members of; therefore, as initiators we dreamed of a centre that would
serve the emergence of the local society and help people with
up-to-date knowledge.
Based on Ferenc Bolye’s Danish connections, a sister village relationship was established between Hantos and Velling in Denmark
in 1992, Together with the people who had visited Denmark and
understood the significance of folk high schools, living in and
nearby Hantos, we founded Mezõföld Folk High School Society in
1992, which then transformed the so-called Palace of Kishantos
into an adult educational centre inspired by the Danish and Hungarian folk high schools, which it has been operating as an independent institute since 1995.
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Naturally, we cannot organise residential programs of several
months under the Hungarian circumstances but our events and
series of 1-2 days take place in the spirit of the Danish folk high
schools.
Vestjyllands Hojskole, the folk high school of our sister village, has
been accepting Hungarian students since 1994 arranged by
Mezõföld Folk High School Society and so far we have provided
229 Hungarian young people free participation in 3 and 5 month
Danish folk high school courses.
Kishantosi Folk High School organises programs for the widest
range of Hungarian and foreign groups (farmers, local people, rural development experts, groups of high school and university students, unemployed people) in the subjects of sustainable development, rural development, ecological farming, organic horticulture, organic grape and fruit production, organic aromatic and
medicinal herb production and healthy life.
Mezõföld Folk High School Society has diverse international relationships. With the help of these connections, we have already arranged a number of international programs, where we could organise study trips in Germany and Denmark for Hungarian groups
and accept groups from abroad. Kishantos has also participated in
international educational programs – in 2008 our experts led a
course in Lisbon for European participants about sustainable
development.
Based on the principles of Bishop Grundtvig, we place great emphasis on demonstrating everything we teach in practice, as much
as possible. For this purpose, we created an ecological model farm
of 452 hectares after 6 years of preparatory work, where we tested,
showcased and taught the methods of ecological farming established in Western Europe. Using the income of the model farm we
maintained the institute operating under the name Kishantos Rural Development Centre alongside the folk high school, which offered its programs free of charge to the participants.
The international reputation of Kishantos Rural Development
Centre is proved by the fact that experts from the embassies of 6
European countries studied the work performed in Kishantos,
which is unique in the whole of Europe regarding its complexity.
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The Environmental Committee of the Bundestag also paid a visit to
Kishantos but we have also had visits by experts of Asian countries.
Kishantosi Ecological Model Farm operated from 1998 to 2014. Its
areas had European Union and Bio Suisse certifications.
At present we continue practical demonstration in a 1-hectare organic garden, the show garden called “Miracle Garden”, as well as
the organic orchard.
Our visitors can get to know the indigenous racka sheep and the
old Hungarian hen types.
We demonstrate to everybody who visits Kishantos the ecological
and system theory knowledge based on which they can navigate
in the world confidentially and understand where and why humans damage nature and themselves, while they can also find the
path to sustainable development. We are convinced that this information should be conveyed to all humans living today and especially the decision-makers because the decisions made today
have long-term effects and we need to make good decision and
act well today in order to avoid the ecological catastrophe. Regarding the agriculture, this means that we should perform work
in a way that it is aligned with the given ecosystem as much as possible and we should not use such substances and methods that
harm or endanger human health or the systems of the soil and nature; this method is called ecological farming or commonly
organic farming.
During the past years we have placed special emphasis on presenting the concept of biological diversity; therefore, we organise
excursions in the neighbourhood led by our ecologist colleague,
Gábor Lendvai, in order to introduce the natural treasures of
Mezõföld region in the locations where we can still show what unspoiled nature is like. On 13th May this year we will organise the
day of Birds and Trees for the third time in cooperation with the
Hungarian Ornithological Society with exhibitions and colourful
programmes.
Each summer we organise a 5-day ECO-Yurt camp for children
aged 8-12, where they can get close to nature, understand the importance of nature and environmental protection, try themselves
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in handicrafts and get familiar with the world of gardens and the
adventures offered by rural farmsteads.
In addition to the advertised events, Kishantos Rural Development
Centre operates as an open institute. Upon preliminary arrangements, we accept anyone, including groups and private individuals alike, and let them know about the work performed in
Kishantos and our experiences according to their needs and interests, while we also offer the opportunity of individual consultation.
Sándorné Ács
Contact information:
Sándorné Ács: +36 30/3850-379
Zsuzsa Virág: +36 30/514-5274
Office: Tel: +36 25/506-020, Fax: +36 25/506-021,
E-mail addresses: kishantos@datatrans.hu,
kishantosvk@gmail.com
Web: www.kishantos.hu
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SUSTAINABILITY
The first warning for humanity was the Meadows study carried out
on behalf of the Club of Rome in 1972, which was published in the
book titled “The Limits to Growth”. The Meadows Group was a team of computer experts, who were commissioned to prepare a
computer prognosis of the future of humanity. In their Study, they
identified five easily quantifiable factors:
- human population
- industrial output
- food production
- the development of the quantities of raw materials and energy
resources
- waste production
The computer “emitted” that our industrialised system cannot be
sustained in the long run; it will collapse sometime between
2030-2050, causing such a catastrophe for humanity that was then
impossible to imagine. The essence of the image drawn is that the
dilapidation of resources will make industrial production to
plummet, which will entail the collapse of agriculture, built on
industrial inputs. All this in a period when there will be 9 billion
people living on the Earth according to the prognosis.
45 years have passed since the first forecast and “almost nothing”
has been done to prevent the catastrophe. We have 12 years left...
The Meadows group repeated its examination in 1982 and
received the same results. By then it could also be seen that
processes were following the path forecast in the prognosis.
The first global environmental conference was held at the same
time in Rio de Janeiro. 30 years after the first prognosis another
book was published, titled “Limits to growth - The 30-year
update”.
The Rio+20 conference organised in 2012 was to establish that it
was too late and there was no chance, while it also introduced the
new concept of “resilience”, meaning flexibility and the ability to
adapt to the catastrophe. The main reason for pessimism is that we
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have no chance to reduce consumption because the peoples in
the extremely populous countries like India and China, who have
so far lived in poverty, would now like to live like us... According to
certain calculations, for example, if all Chinese people would use
flush lavatories, the total water resources of China would be
insufficient. On the other hand, the South American countries
insist that they also have the right to cut down their rainforests
(the lungs of the Earth), arguing that we have no moral basis to
prohibit them from doing so as we cut down our primeval forests
centuries ago.
The good news in spite of all the bad signs is that during the past
decades scientists and civil organisations have established the
science of sustainability, which covers all fields of life. However,
today this science faces enormous resistance because only the
reasonable and fair share of resources can give us hope but this
does not fall in the interests of the present power groups of the
world. This is why it was possible to keep it a secret for the masses
that we are marching towards a disaster.
However, I contradict all those who try to make us believe there is
no hope and we cannot do anything. I believe this in fact lies in the
interests of those who want everything to stay as it is so that they
can put their hands on the reducing resources. One sign of this is
the process called “land grab”. This term only became widely
known a few years ago. Its first sign was perhaps when Saudi
Arabia purchased a desert area in the size of a country in Sudan
(they can produce food in the desert provided there is water
underneath). Land grab means that the world’s richest countries
and interest groups obtain food production capacities. This
process is already going on in Europe and we cannot be so blind
and unsuspecting to see that the Carpathian Basin with its
excellent conditions is a target area of this process. I am convinced
that the secret reports revealed in the Ángyán reports – stating
that publicly owned lands have passed into the hands of relatively
few interest groups – point in this direction.
So those who think responsibly about the future of Hungary and
the fate of our children and grandchildren should indeed do

~ 37 ~

everything to ensure the future. For this purpose, we can use the
now established tools of sustainability, which are as follows:
- Sustainable rural development, whose principle is that the local
resources should be used by the local community in a sustainable
way; therefore, it is of primary importance to fairly and
proportionately divide the natural resources of the area among
members of the local community
- Energy use: non-renewable resources will run out sooner or later
so sustainable energy use is based on two principles:
1. energy efficiency – the most possible energy efficient use of the
energy resources
2. the introduction of alternative energy sources
In today’s turbulent world, it is also crucial to establish a diverse
energy supply system preferably built on the local renewable
resources because as a friend of mine often says, “A terrorist of
medium abilities can destroy Paks nuclear station with a single
grenade launcher”.
- The best solution to cope with the problem of waste is provided
by the industrial processes where there is no waste. For the
systems of nature have been working like this for millions of years;
in nature there is no waste as everything is recycled thanks to
billions of living creatures (decomposing systems) that ensure the
cycle of materials.
It is IMPORTANT to understand that that the dangers threatening
the world are far from being caused only by climate change and
that over-emphasising this one factor might actually serve the
above-mentioned interests.
One of the major problems, which nobody knows of except a few
ecologists and conservationists, is the unstoppable decrease of
biological diversity, in other words the devastation of the life
systems on the Earth. The significance of this can only be
understood through the knowledge of the science of ecology and
system theory. The systems of nature provide us with food, clear
water and air. We ourselves are also part of the living system. All we
eat originates from nature.
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It would be necessary to make people understand at a rapid pace
that nature is a system of material and energy flow existing and
perfectly operating for millions of years, which is based on the
material of the Earth and the energy of the Sun; the regulation of
the system is the responsibility of the genetic information, which
determines the place of each individual or species within the
system.
In our industrialised society, we cut down, concrete or poison
everything.
Most people no longer have any memory of the original richness
of nature so we do not miss it although our fate will depend on it.
Therefore, the most important sciences of sustainability are
ecology, studying the operation of nature’s systems, and system
theory. This is what we should pay special attention to and apply
the knowledge revealed by them.
So everyone must learn and, in particular, acquire the ability to
understand what effects our decisions have on the elements of the
system and our future. We need to think together! We all are
mainly responsible for Hungary and I believe that we must take all
possible steps so that we can look our children in the eye.
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