
20

Magfalva

A MAG mozgalomról
A MAG baráti társaságként alakult 1997-

ben. Ekkorra már világosan látszott, hogy az 
a fajta fogyasztói civilizáció, amelyben élünk, 
még a mi életünkben erkölcsileg és fizikailag 
is összedől. Ennek fő oka, hogy ÉLETELLE-
NES, mind az embereket, mind a környezetet 
megnyomorítja, beteggé teszi. Rendszeren 
belül nem javíthatók rendszerszintű problé-
mák, így a jelenlegi „zöld” megoldások (sze-
lektív hulladékgyűjtés, megújuló energiák, 
fenntartható fejlődés…) a „halottnak a beön-
tés” gyógymóddal egyenértékűek. Amíg az 
élet ellen küzdünk (gyógyítás, oktatás, mező-
gazdaság, városok…) esélyünk nincs, mert 
„az Élet él, és élni akar”, ezért mindig győz.

A „hogyan tovább?” kérdésre a válaszunk: 
VISSZA A JÖVŐBE! Ki kell lépni a jelenlegi 
mókuskerékből, és vissza kell menni addig 
a pontig, amikor még az emberi társadalom 
együtt tudott élni a Természettel, és Teremtő-
jével. Ez nem az idő kerekének visszaforgatá-
sát jelenti, hanem egy új nekifutást. Egyfajta 
megújult, tudatosan vállalt önellátó gazdál-
kodást, amely nem pusztítja, hanem építi a 
tájat, amelyben él. Ez az életmód nem csak 
tiszta élelmiszert, otthont nyújtó házat és 
emberhez méltó életet jelent, hanem – mivel 
a házépítéstől a mezőgazdasági munkákig 
mindent kalákában végezünk – újraépült 
közösséget is.

Ez a közösségi lét, és az általa nyújtott sze-
retet és biztonság hiányzik ma mindnyájunk-

nak. Ezt próbáljuk önszerveződő, önellátásra 
törekvő közösségek szervezésével visszaadni 
az embereknek. A MAG pártoktól és egyhá-
zaktól független szerveződés. Az alapelveken 
kívül minden körülményt a helyi közösség 
dönt el, törekedve a minél teljesebb önál-
lóságra és önellátásra, hogy a Gondviselés 
Rendje helyett ne mesterségesen kialakított 
politikai, gazdasági, és társadalmi kényszerek 
befolyásolják létüket és működésüket. Ma az 
emberek többsége a MÁSOKBÓL él, mások 
rovására sikeres, mások munkájából gazdag-
szik meg. Mi igyekszünk MÁSOKÉRT élni.

A MAG szó a Mintaként Alkalmazott 
Gondviselés elnevezés rövidítése, vagyis 
hogy megismerjük, megértsük és min-
dennapjainkba építsük azokat a mintákat, 

Kedves Olvasó!

Ezen a tavaszon egy csokrot 
szeretnénk átnyújtani 

Önöknek a MAG közel 20 éves 
munkájából, amely reményeink 

szerint elhozza a Tavaszt – 
mindannyiunk számára.

Magfalva életének legfontosabb pillanatai a szombati 
nyílt napok, ahol gyógyítunk, tanítunk és igyekszünk 
bemutatni a hagyományos gazdálkodás szépségét, 

közösséget összetartó erejét.

Az egyéves képzéseken kívül tavasztól télig folyamatosan 
mennek a továbbképzések, a népi gyógyász hétvégék, ahol 

a MAGos tanárokon kívül az egész Kárpát-medencéből 
hívunk népi gyógyítókat.
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melyeket az Élet, és az élet szolgálata tár 
elénk. Nevünk egy szójáték, hiszen a ter-
mészet is ezt a stratégiát használja a túl-
éléshez. Ha közelít a sötétség, jön a tél, az 
élet összegyűjti a folytatáshoz szükséges 
legfontosabb anyagokat, energiát, tudást 
és magokat alkot. Ezek a magok hosszú 
ideig – néha évezredeken keresztül – őrzik 
az élet mintáját, majd ha újra kedvezővé 
válnak a körülmények, kicsíráznak és újjá-
teremtik az életet. A magyar nép nevében 
(azaz feladatában) is benne foglaltatik ez a 
vállalás, lássuk mire megyünk vele:

Magfalva
Ez a XXI. század nagy kísérlete: képesek 

vagyunk-e újra emberi közösségeket al-
kotni, melyet nem a félelem (pénz, politika, 

hatalom…) épít fel és tart egyben? 2005 
tavaszán kezdtük el felépíteni Magfalvát 
Monor és Gomba között, egy közel 80 hek-
táros területen. A tanítást és mintaadást 
tartjuk legfontosabbnak. Ha kijön ide vala-
ki, megtanul házat építeni, embert, állatot, 
növényt gyógyítani, önállóan gazdálkodni, 
és ez a tudás nem avul el soha, és az övé 
marad. Alapelvünk, hogy a falu önellátó, 
önvezérelt, a természettel együttműködő 
egység legyen, természetes, helyi építő 
anyagokból épüljön fel, és a gazdálkodás-
ban is a tájhoz alkalmazkodó eljárásokat 
használjunk. 

Parasztakadémia
Régen a falusi közösségek mindent meg 

tudtak termelni a fizikai javaktól a lelki- és 

Ha egy gyermek megtapasztalja, milyen érzés kenyeret 
dagasztani, milyen a friss kenyér illata, milyen az élet 

mezítláb, mit ad ingyen az erdő-mező, megismerheti a 
másik oldalt is, elgondolkodik majd a döntései előtt, hogy 

melyik urat szolgálja…

Magfalva élete folyamatos Parasztakadémia, itt mindig 
készül, mindig épül Valami. A tavaszi sláger minden évben 

a kályhaépítő tábor, mely után a résztvevők közösen, 
egymást segítve építik meg saját, otthoni tűzszentélyeiket.

„Áldást hozzál, áldást vigyél!”  A kenyér, a kiskacsa,
 a természet, minden, ami élő - gyógyít. 

A budapesti Pethő Intézet kis védencei gyógyulnak 
(vagy gyógyítanak?) Magfalván.

szellemi kincsekig. Mára elhitették a pa-
rasztokkal, hogy tudásuk elavult, az a jó, 
ami városról jön. Nem vették észre, hogy a 
televíziótól a banán ízű tamponig csupa fe-
lesleges bóvlit kapnak az értékeik helyett, 
beteggé és boldogtalanná váltak a „szép új 
világ” halálos ölelésében. Ezt az országot 
mindig a parasztság tartotta meg, vissza 
kell adni a tartását: meg kell mutatni, hogy 
az ősi tudás valódi érték, nem avul el, és 
nem válik szemétté, mint a jogi, műszaki, 
orvosi stb. ismeretek többsége. Minél egy-
szerűbb valami, annál maradandóbb, és 
ami a legegyszerűbb: az örök!

Népi Gyógyász képzés
2006-ban kezdtük el a Magyar Népi 

Gyógyászok képzését. A Gyergyószent-

A MAGenergia konferenciákon egyre újabb, az önellátást 
szolgáló gépekről és berendezésekről agyalunk. Nem glo-
bális hálózatokban, hanem helyi energiaMAGokban gon-

dolkodunk, melyek a környezetükből minden hasznosítha-
tó energiaforrást begyűjtenek és átalakítanak
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miklóstól New Yorkig számtalan helyszí-
nen tartott képzéseken családban vagy 
közösségekben gyógyító, biztos gyakor-
lati tudással rendelkező, teljességben 
gondolkodó gyógyítókat nevelünk, akik-
re büszkék vagyunk. A magyar népi mű-
veltség, mint egységes világszemléleti 
rendszer, önmagában is teljesség, EGÉSZ-
ség. Az ember három világban él egyszer-
re (test, lélek, szellem), minden gyógyító 
hagyomány célja, hogy békévé oldja e vi-
lágok harcát. Belesimulni a tájba melyben 
élek, a sorsba melyet élek, és a népbe me-
lyért élek, ez maga a béke: az egész-ség!

MAGenergia 
Nem globális hálózatokban, hanem 

helyi energiamagokban gondolkodunk 
a szállítási veszteségek elkerülése és a 
rendszer sérülékenységének csökken-
tése miatt. Ezek a magokhoz hasonlóan 
működnek: a környezetükből minden 
hasznosítható táplálékot begyűjtenek 
(szénabála, fahulladék, szél- és vízenergia, 
földhő…), és átalakítanak (komposztka-
zán, fagázmotor, szélszivattyú…) az Élet 
szolgálatában. A helyi adottságokra ter-
vezett rendszereknek egyszerre kell tud-
niuk a minimálisan szükséges villamos, il-
letve fűtési energiát szolgáltatni, továbbá 
az élelmiszertermelést és a kistávolságra 
történő szállítást is segíteniük kell – a kö-
zösség szolgálatában.

Hazatalálás sorozat
Előadássorozat, amely múltunk-

ról, jelenünkről és jövőnkről szól. A 
MAG közösség előadóinak válasza egy 

olyan világ kihívásaira, amely szétzúzza 
a közösségeket, elszigeteli az embereket, 
hogy félelemben tartva könnyebben ural-
kodhasson felettük. Azt mutatjuk meg, 
ami összeköti az embereket: a közös célt, 
amiért a világra jöttünk. 

A Hazatalálás sorozat nem agitál, nem 
politizál, nem beszél rá senkit semmire: tük-
röt tart. Mi, MAGosok abban hiszünk, hogy 
nem a világegyetem porszemei vagyunk, 
hanem az eget a Földdel összekötő terem-
tő lények. Abban hiszünk, amiben őseink, 
hogy a világ közepe ott van, ahol a botun-
kat leszúrjuk! Mi itt szúrtuk le botjainkat…

Kedves Mindnyájan!

A MAG és magam nevében arra 
kérlek, ha teheted, segítsd 17 éve 

elkezdett munkánkat.

• Mi nem valami ellen küzdünk, hanem 
valamiért

• Mi nem rákos gyermekek képével rio-
gatunk, segítünk, hogy ne legyenek bete-
gek gyerekeink

• Mi nem kidobott kutyákat menekí-
tünk, hanem az Életet szolgálva segítünk 
mindent, ami élő.

• Mi nem a hagyományt őrizzük, hanem 
élővé tesszük hagyományainkat.

• Mi nem a rosszat csináljuk jobban, ha-
nem a jót csináljuk (igaz néha rosszul)

• Kérünk, ha méltónak találsz minket, tá-
mogass adód 1%-val, vagy bármi mással!

Hogy merre halad tovább az emberiség, mi sem tudhat-
juk… Mi a MAG közösségben egyben hiszünk: ha az éle-

tet szolgáljuk, az élet is minket fog szolgálni, mert „Az 
Élet él és élni akar!”

A MAG mozgalom közösségekben gondolkodik. 
Családokban, falvakban, nemzetben, Kárpát-

Hazában. Erről szólnak előadásaink, szertartásaink, 
zarándokútjaink, az egész életünk.

Mire költjük a pénzedet?

• Magfalva építése: tájat, embert, álla-
tot gyógyítunk

• Parasztakadémia: nem őseinket kö-
vetjük, hanem amit Ők követtek

• Népi gyógyászat: gyűjtjük, tanítjuk, 
alkalmazzuk

• Életiskola: ÉLET a bölcsőtől a kopor-
sóig

• MAGenergia program: a jövő ener-
giagazdálkodása

• Hazatalálás előadások: Hazát talá-
lunk, hogy haza találjunk

Magfalváért Egyesület
2200 Monor, Irányi D. u. 8.

Bank: 65100015-11343482
Adószám: 18725351–1–13

Köszönjük figyelmed, Isten áldjon!
Ne feledd: NEM VAGY EGYEDÜL!

Géczy Gábor
MAG közösség

www.magtar.hu


