
„Ahol tudatosság uralkodik, ott elveszettségnek nincs helye.”  

 

Az is lehet, hogy csupán MAG-unkat erősítjük Paola Pollo gondolataival, de ha mi sem, akkor 

ki más!? 

Igazán mozgalmas időszakot tudhatunk MAG-unknak, hiszen az Élő Adás óta eltelt 3 

hónapban nem unatkoztunk. Mi több! Még fel sem ocsúdtunk és máris a nyári táborainkban 

találtuk MAG-unkat. Idén 5 tábort szervezhettünk, s a napi teendőinket, a MAG-házas 

ügyeinket is szépen elvégeztük. Volt felújítás, közösségi kert rendezés, szigeti gyümölcsös 

gondozás és élelmiszermentés. 

Na és persze az új ’szerelem’, az ART-Tér, ami kialakítását a kampány után csak 

szeptemberben folytattuk az igazán nagy munkákkal. S mi az, amit eddig leküzdöttünk? 

 A kert nagy része kipucolásra került olyan szinten, hogy traktorral tudjuk már nyírni a 

közel 4000 m2-t.  

 A teraszt hosszas bajlódás során lebontottuk, a törmeléket elhordtuk, a földet 

szétterítettük.  

 A kerti térköves út kiegészítését kiástuk, az alját törmelékkel feltöltöttük. 

 Elkészültek és beépítésre kerültek az utcafronti nyílászárók, a vitrin is, annak redőnyét 

október 19-re ígérték. 

 Kibontottuk az új kerti bejárót, oda is elkészült és beépítésre került az új bejárati ajtó. 

 A központi fűtés szerelése megtörtént, próbafűtés még nem volt.Tegnap aláírtuk a 

szolgáltatóval is a szerződést. Tehát gáz az lesz. Az összes adományt elköltöttük és még 1 

millióval ki is egészítettük. A gázfűtés kialakításához vállalkozót vontunk be. 

 A vízvezeték szerelését Zsolt szépen megcsinálta, a szerelvények még nem kerültek fel. 

 Gábor a világítás és áramforrás egy részét már kiépítette, az épület világítását 

megcsinálta, látjuk ennek a folyamatnak is a végét. 

 A pincében az udvar felé és az újonnan kialakított kézmosóba beépítettük az ablakokat. 

 Felfalaztuk a leszakadt gerendaközöket, megkezdtük a plafon szigetelését és 

gipszkartonozását. Már ennek a helyiségnek is szoba kinézete mutatkozik. 

 Gyűjtöttünk csempéket és járólapokat, elkezdtük a csempék felrakását.  

 S míg mi gyakorlati munkán voltunk az ART-Térban, Karesz hősként tartotta a frontot a 

MAG-házban. 

 

Szeptember 26-ra terveztünk egy nyílt napot, amit egy kis összművészeti jelenléttel is 

színesítettünk volna. Sajnos az udvari bejáró nem készült el és a mosdók használatára is még 

néhány napot várni kell, így két héttel elhalasztottuk. Az időjárás sem kedvez, így 

könnyebben ment az átszervezés. Az új időpont október 10., amikor 14 órától várjuk az 

érdeklődőket, ami egyúttal egy 4 napos önkéntes tevékenység része. 

 

Az ART-Tér még inkább raktár és építkezési felvonulási tér, mint közösségi hely. Inkább az 

elveszettség oldalát mutatja, mint a tudatosságét, de ez bennünket nem aggaszt. Mi egyszer 

már megtanultuk a rendszertelenséget rendszerezni, hiszünk abban, hogy azúttal is sikerül. 
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