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"KIÉ LEGYEN A FÖLD, ÉS HOGYAN?"
A Parlamentben előreláthatólag június 3-án szavaznak a Földtörvényhez benyújtott módosító
indítványokról, így magáról a törvényről is, mivel azt a Kormány trükkös módon 6 módosító indítvány
formájában adta be.
A Kormány által benyújtott tervezet teljességgel elfogadhatatlan. Nagytőkés érdekcsoportoknak,
külföldieknek, nagybirtokosoknak játssza át földjeinket. A részletek megtalálhatók a
www.kielegyenafold.hu honlapon az Élőlánc Magyarországért által a miniszternek írt nyílt levélben, a
Váralja Szövetség miniszterhez írt levelében és a civil szervezetek által készített elemzésben.
A Földtörvény 2/3-os lesz, tehát megváltoztathatatlan!
Hosszú évtizedekre de legalábbis a ma élő, és az elkövetkező generációk életére eldönti, hogy "KIÉ
LEGYEN A FÖLD, ÉS HOGYAN?" Eldönti, hogy megmaradhat-e a vidék, biztonságos lesz-e a jövő?
Felfoghatatlanul nagy a tét, és a parlamenti képviselők nem a mi érdekeinket képviselik. A tőkés
érdekcsoportok diktálnak. A magyar társadalom teljesen kiszolgáltatott, képviselet nélkül magára maradt.
Ez mutatkozott meg a földtörvény edigi történetében, az Alaptörvény 2012 december 17-i módosításában,
és az álságos, és hazug kormányzati kommunikációban.
A képviselők nem képviselnek minket - tisztelet a kivételnek - ezért oda kell mennünk, és kinyilvánítani az
akaratunkat, figyelmünket, figyelmeztetni őket 2/3-os felelősségükre. Nem lesz több esélyünk!
A magyar nép most megmutathatja erejét.
Hát mutassa meg!
Szeretettel várunk június 3-án 18.00 órakor az Alkotmány utcában, a Vajkay utca saroknál.
Kérlek terjeszd ezt a meghívót, és aki teheti támogassa rendezvényünket.
Bankszámlánk: 10405004-49565354-56551009
Élőlánc Magyarországért
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BOLYAVÁRI ESTÉK
2013. május 31. Ángyán József: "Mi lesz veled magyar föld és vidék?"
2013. június 07. Fónyad Csaba: Malakiás pápai jóslatai és az egyházak megszűnése
2013. június 14. Gondolatvarázs. Tóth Bálint filmje, majd beszélgetés.
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
MINDEN FÖLDÜGYLETET VONJANAK A HELYI KÖZÖSSÉGEK ELLENŐRZÉSE ALÁ!
A földtörvény ügyében aktív civil szervezetek részletes javaslatcsomagot küldtek el a kormány és a
parlamenti pártok számára, amelyben a Nemzeti Vidékstratégiában lefektetett birtokpolitikai elvek
alkalmazását szorgalmazzák. Követelik, hogy vonják a helyi közösségek kontrollja alá az összes
földügyletet, mert csak így akadályozható meg a spekulációs tőke és a külföldiek földszerzése.
A Magyar Természetvédők Szövetsége, a Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület, a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület, a Szülőföld Mozgalom, a CSEMETE Természet- és Környezetvédő
Egyesület, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ egy újabb, húsz oldalas
javaslatcsomagot dolgozott ki. Azokat a javaslatokat illesztették módosító javaslatok formájában a törvény
újabb tervezetéhez, amelyekhez a tavasz folyamán több mint 170 civil szervezet és gazdatanács
csatlakozott.
A civilek csak olyan jogszabályt tartanak elfogadhatónak, mely a Nemzeti Vidékstratégiában lefektetett
birtokpolitikai elveket valósítja meg. Sokszínű, a kis- és közepes méretű, illetve családi gazdaságokra
alapozó, a helyi feldolgozás és kereskedelem változatos rendszereit felépítő, fenntartható vidékgazdaság
kiépítését kívánják elősegíteni. Ennek kulcsa a helyi közösségek földhöz juttatása.
A szervezetek szerint a földtörvény tervezetének alapvető korrekciója nélkül a földforgalom kicsúszhat a
helyi közösségek ellenőrzése alól és a termőföld a spekulációs tőke kezébe kerülhet. Ennek egyenes
következménye lesz a vidék elszegényedésének fokozódása és a természeti erőforrás leromlása.
Kajner Péter, a Szövetség az Élő Tiszáért elnöke hangsúlyozta, hogy ki kell terjeszteni a helyi
földbizottságok hatókörét a haszonbérleti ügyekre. A földbizottságoknak csak olyan gazdálkodók legyenek
tagjai, akik az adott településen élnek, így biztosítható csak a spekulációs tőke kiszorítása a helyi
földügyekből. Az elnök elmondta, hogy több konkrét javaslatot is megfogalmaztak az elővásárlási,
előhaszonbérleti rangsor ügyében, amelyek a helyben élőknek és a fenntartható módon gazdálkodóknak
kedveznének.
Ács Sándorné, a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ ügyvezetője felhívta a figyelmet, hogy a helyi
földbizottságoknak és a mezőgazdasági igazgatási szervnek minden földügyletet ellenőriznie kell, beleértve
az állami földek bérbeadását és azt az esetet is, amikor cégek a saját alkalmazottaiktól bérelnek földet. Ezzel
elkerülhetőek lennének a visszásságok, amelyek az állami bérbeadás ügyében történtek a múltban.
Roszík Péter, a Biokultúra Szövetség alelnöke attól tart, hogy a törvénytervezetben szereplő
birtokmaximummal kapcsolatos szabályok nem fogják megakadályozni a birtokkoncentrációt. Ellenzi az
állattartóknak és a vetőmagtermesztőknek tett engedményeket is. Érthetetlennek tartja, hogy kikerült a
tervezetből a családtagok közös birtokmaximuma, amit pótolni kell: egy család tagjai összesen ne
birtokolhassanak 500 hektárnál vagy a település határának negyedénél nagyobb területet.
Farkas István, a Magyar Természetvédők Szövetsége ügyvezető elnöke még nem tartja későnek, hogy az
Országgyűlés a vidéki emberek érdekeit figyelembe véve módosítsa a tervezetet. Történelmi felelőssége
tudatában kérik a kormányt és a parlamenti képviselőket, hogy tegyenek meg mindent az ország
földvagyonának megmentéséért, a helyi közösségek életlehetőségének biztosításáért, a tőkés nagyüzemek
terjeszkedésének megfékezéséért, a fenntartható gazdálkodás alapjainak megteremtéséért.
Budapest, 2013. május 28.

MAGYARORSZÁG ÚJRAGONDOLÁSA. KONFERENCIA AZ ÖKOPOLISZ ALAPÍTVÁNY
SZERVEZÉSÉBEN
Magyarország egyre mélyülő morális válsága, a természeti tőke felélése az ország előrejutását is csírájában
fojtja meg. Hitegetések és ábrándok kergetése helyett arra van szükség, hogy szembenézzünk a mögöttünk
álló időszak rendszerszintű hibáival, és valódi, működő megoldásokat mutassunk fel. Közel negyedszázad
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után itt az ideje!
Helyszín: Hotel Benczúr, 1065. Budapest, Benczúr utca 35.
Időpont: 2013. június 2. vasárnap 10.00-16.30
A részvétel ingyenes és regisztrációhoz kötött. Határidő: 2013. május 29. 12.00
Regisztráció:
https://docs.google.com/forms/d/1Sv18r_ArFLSqVKz1r8HVtaJz2Oyb-zQu4AlmfoVk7MM/viewform
Program
9.30 – 10.00 Regisztráció
10.00 - 10.10 Megnyitó Schmuck Erzsébet (társelnök, Ökopolisz Alapítvány)
10.10 - 10.40 Köszöntő Sólyom László (akadémikus, a Magyar Köztársaság volt elnöke)
10.40 - 12.10 Nyitó előadások
Meghaladni a működésképtelent (A gazdasági rendszerünkbe kódolt hibák, és az alternatíva). Róna
Péter (tanár, Blackfriars Hall, University of Oxford)
A vidék esély, nem probléma (A vidék hanyatlása az egész országot magával rántja). Ángyán József
(egyetemi tanár, országgyűlési képviselő)
Kérdések és válaszok
12.10 – 13.20 I. Pódiumvita
Gazdaságot mindenkinek! (Hogyan válhat gazdaságunk minél többek nyereségévé)
Vitaindítók: Mellár Tamás (közgazdász, egyetemi tanár), Kiss Károly (közgazdász, egyetemi
docens) Szél Bernadett (közgazdász, országgyűlési képviselő), Heltai László (közgazdász,
gazdaságpolitikai szakértő)
14.00 - 15.10 II. Pódiumvita
A közélet nem úri huncutság (A részvétel kultúrája út a magasabb szintű demokrácia felé)
Vitaindítók: Schiffer András (jogász, országgyűlési képviselő), Kukorelli István (jogtudós, egyetemi
tanár), Farkas Attila Márton (kultúrantropológus), Istvánffy András (Negyedik Köztársaság Párt
(4K!) elnöke)
15.10 - 16.20 III. Pódiumvita
Mit érdemes fenntartani? (A zöld szemlélet valós lehetőségei és hozadéka)
Vitaindítók: ifj. Zlinszky János (biológus, egyetemi docens), Ács Sándorné (agrármérnök, a
Kishantosi Vidékfejlesztési Központ ügyvezetője), Margóczi Katalin (botanikus-ökológus, egyetemi
docens), Csiba Katalin (biológus, környezetpolitikus)
16.20 Konferencia zárása. Meszerics Tamás (történész, egyetemi tanár)
VISNYESZÉPLAKI GYÜMÖLCSÉSZETI PROGRAMOK
Meggy és cseresznyefajták, feldolgozási módszerek. Mit készíthetünk zöld dióból?
Ideje: 2013. június 23, vasárnap, 10 óra
Helyszín: Visnyeszéplak, Faluház
(A programot a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat támogatja)
TÜNDÉRKERT TALÁLKOZÓ
Egyesületünk, az Együtt Sikeres Nováért Egyesület a hagyományőrző és értékmentő Tündérkert
Mozgalomhoz csatlakozva 2011-ben Zala megyében, Nován létesített hagyományos fafajtákból álló
gyűjteményes gyümölcsöskertet. Több mint száz csemetét gondozunk azóta, amit folyamatosan bővítünk.
Egyesületünk mentora, Kovács Gyula pórszombati erdész-gyümölcsész, akinek kezdeményezésére országos
mozgalom indult a hazai őshonos gyümölcsfák megőrzéséért.
A tavaly Viszákon, Szarvas József ötlete és szervezőmunkája nyomán megrendezésre került első Tündérkert
Találkozó után egyesületünk kapta a megtiszteltetést, hogy megrendezze a soron következő kárpátmedencei találkozót. Ennek időpontja 2013. június 22., szombat, novai helyszínen. A szakmai programok
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mellett a nemzeti kultúrát, a családok összetartását, a közösségépítést, és a helyi termékek bemutatását
elősegítő programok kerülnek megrendezésre.
Terveink szerint rendezvényünk védnöke, V. Németh Zsolt vidékfejlesztési államtitkár úr köszönti
megnyitójában a megjelenteket, majd egyik alapító tagunk, Ruzsics Milán mutatja be egyesületünk
tevékenységét, céljait. Ezután szakmai előadásokra kerül sor a hagyományos gyümölcsfafajták
témakörében, tervezett előadóink Kovács Gyula erdész-gyümölcsész, Szarvas József színművész, Ambrus
Lajos író, pomológus.
Örömmel vennénk, ha az Önök szervezete is képviseltetné magát a találkozón, melynek híre a Kárpátmedence minden szegletébe eljut majd, melyre ezennel szeretettel meghívjuk Önöket. Szeretnénk, ha a
találkozási, ismerkedési lehetőséggel minél több civil szervezet élne. Amennyiben szükséges, a távolról
érkezőknek szálláslehetőséget tudunk biztosítani.
Bízom benne, hogy a II. Tündérkert Találkozó alkalmából Nován üdvözölhetjük majd Önöket!
Bővebben és jelentkezés: Weilandné Egyed Katalin.T: 06 30/621 4375
VETŐMAGCSAPDA EURÓPÁNAK. AGRO-BIODIVERZITÁS – A VÁLTOZATOS HELYI ÉS
TÁJFAJTÁK
KISZORULNAK
A
TERMESZTÉSBŐL?
Átfogó csomagot tárgyalt a hónap elején az Európai Bizottság előterjesztése alapján a tanács a vetőmagelőállítás és forgalmazás szabályozására. Az uniós szlengben „növényi szaporítóanyag-törvénynek” (plant
reproductive material law) nevezett indítvány régóta nem tapasztalt indulatokat váltott ki a
mezőgazdasággal, az élelmiszer-biztonsággal, illetve a környezet- és természetvédelemmel foglalkozó civil
csoportok körében.
A tiltakozások kiváltó okai, hogy az agro-biodiverzitás (leegyszerűsítve: a termesztett és tenyésztett fajok,
illetve fajták száma) az elmúlt két-három évtizedben 75 százalékkal csökkent; hogy az elvben
vetőmagexportőr Magyarország vetőmagpiacát egy európai és két amerikai gyártó dominálja, és hogy a
fajtatulajdonosok erőfeszítései nyomán többnyire már csak olyasmit ehetünk, amiért az élelmiszerlánc
valamelyik (vagy mindegyik) pontján multinacionális cégeknek fizetünk. Az uniós javaslat preambuluma
még abszolút vállalható: arról szól, hogy erősíteni kell az élelmiszer-biztonságot, az élelmiszerpiacon az
átláthatóságot és a nyomon követhetőséget, az élelmiszer-termelés ökológiai alapjait, valamint a már
emlegetett
agro-biodiverzitást.
A szabályozás azonban pontról pontra ellentmond ezeknek a szépen hangzó céloknak: egy olyan rezsimet
erőltetne az európai agrártermelőkre, amelyben kénytelenek lennének maguk is részt venni a
legkártékonyabb agroökológiai folyamatokban. A rendelet nyomán még a saját hobbikertünkben sem
tehetnénk meg (jogszerűen), hogy elültetjük az előző évi termésből maradt vetőmagot, az őshonos fajtákat
őrző génbankok pedig nem adhatnának magokat magánembereknek – mindenki csak az EU és a hazai
fajtalistákon
szereplő
változatok
szaporítóanyagát
forgalmazhatná,
illetve
használhatná!!
Erre a listára pedig már elvi okokból sem kerülhetnek fel a rendkívül változatos helyi és tájfajták, hanem
jórészt csak a tőkeerős vetőmagmultik szabadalmaztatott fajtái (egyedül a Monsanto több mint 100
fajtaszabadalmat jegyez Európában, és 1997 óta közel 150 pert indított a jogait – saját álláspontja szerint –
bitorló gazdákkal szemben), az összehasonlíthatatlanul nagyobb beltartalmi értékű magyar tájfajták és helyi
fajták pedig végképp kiszorulnak a termesztésből. Ahhoz, hogy a szabályozási javaslatból uniós jogszabály
legyen, az EP és a tanács közös döntése kell – aggodalomra ad okot, hogy a szöveg eddig szinte akadály
nélkül ment át az egyeztető fórumokon, és nincs róla információ, hogy például a magyar kormány
képviselője bármilyen ellenvetést tett volna a magyar mezőgazdaságot egyértelműen hátrányosan érintő
szabályozással
szemben
(a
hivatalos
magyar
kormányálláspont
pedig
ismeretlen).
A tervezet további sorsa jelentős részben azon múlik, hogy a közvélemény időben rákényszeríti-e a
politikusokat a javaslat határozott elutasítására. Hosszabb távon ugyanakkor az élelmiszer-önrendelkezés
olyan helyi eszközeinek igénybevételéről is el kell gondolkodni, mint a közösségi vagy a minimális
helyigényű ún. horizontális kertek: egyre világosabb ugyanis, hogy az élelmiszertermelésben a „minél
lokálisabb,
annál
biztonságosabb”
elv
érvényesül.
Hiába van tagállami szinten (például Magyarországon is) jó szabályozás a tájfajták megőrzésére és
használatára, a készülő uniós jogszabály ezeket felül fogja írni, amit most még talán a magyar illetékesek
többsége sem gondolt át...
(Forrás: http://nol.hu/lap/tudomany/20130525-vetomagcsapda_europanak?ref=sso)
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FÖLDHANGOLÓ ÖKOTÁBOR 2013. Nagybörzsöny, 2013. augusztus 5-11.
A tábor programjai a környezetvédelem, az ökológia, az önfenntartó közösség és az önfenntartó
hétköznapok témája köré épülnek.
Tervezett programok:
- falutúrázás, ismerkedés a helyiekkel, önkéntes programmal bekapcsolódás a közösség életébe
- erdőjárás, íjászkodás, csillagászat
- interaktív szemináriumok: fenntarthatóság, alternatív energiák, helyi pénz, közösségek ereje
- hétköznapi környezetbarát megoldások elsajátítása
- lepénysütés, erdő-mező gyógyító, ehető növényei, lekvárt főzés, sajtkészítés stb.
- játék, ének, mesék
Ha elmúltál 18 éves, bátran jelentkezhetsz! Felső korhatár nincs. :)
Költségek: A tábor díja nem csak az egy heti szállást és étkezést, de az összes program költségét is
tartalmazza. Ez összesen 40.000 Ft/fő.
Bővebben: www.kiskozossegek.hu/foldhangolo

REGÉLŐ
Megjelent a REGÉLŐ folyóirat május-júniusi száma.
Itt megnézhetitek a mozgóképes bemutatót: http://www.youtube.com/watch?v=0zvJucjHOr0

KÖNYVAJÁNLÓ
NAGY Z. RÓBERT: A VIDÉK, AMI A TENYERÉN HORDOZ…
Kertművelés pénz nélkül, Permakultúrás gazdálkodás, Tanyagazdaság, Házi erdőgazdaság, Oltó-szemző
ember, Gombászás, és gombatermesztés, Erdő-mező gyümölcsei, Baromfiudvar és félvad állatok,
Vályogvetés, Kosárfonás, Fafaragás, Kemencézés, Az őstermelői tevékenység, Falusi vendéglátás,
vendégasztal, Falusi élelmiszer készítés, Cserekereskedelem es szívességbankok, Élőfa-szobrászat,
Fűzépítészet, PET-kert, Melléképület a semmiből stb.
A könyv digitális változata letölthető: www.ezermester.hu
(A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat támogatásával készült kiadvány)
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KÖNYVAJÁNLÓ
SCHULER LÁSZLÓ: KÉZIKÖNYV VÁROSBÓL MENEKÜLŐKNEK
A könyv lényege egy abc-be szedett értelmező szótár (Tudástár: kb. 850 szó, rövid, lényegre törő
magyarázatával), melyet városelhagyók haszonnal forgathatnak. Az önellátást célzó életmódváltást
segítendő, tíz évi adatgyűjtés után írtam e könyvet, melynek második, bővített kiadását is tervezem. A
könyv a hagyományőrzés jegyében készült: főbb forrásterületei a falusi gazdálkodás (mezőgazdaság,
állattartás stb.), népi építészet, népi gyógyászat, műszaki ismeretek. Néprajzon kívül tartalmaz magyar
őstörténeti és szakrális utalásokat is. A második részben pedig a pénzhatalmat leleplező anyagokat találhat
az érdeklődő.
Tíz évi munkával készített könyvem drótpostán megrendelhető -- Budapesten ingyen szállítom ki (legalább
2e Ft adományt kapva adom): lacbacs@gmail.com
Minden hónap első vasárnapján, délelőtt 10 órakor a Széll Kálmán téren állok „Lacibácsi” felirattal, húsz
percig, a bérletpénztáraknál.

A Magyar Élőfalu Hálózat e-hírlevelét szerkesztette: Zaja Péter. Elérhetőség: namzi@tvn.hu
Lektorálta: Farkas Judit
Munkánkat támogatja: Ökotárs Alapítvány, Természetes Életmód Alapítvány és a Visnyeszéplaki Faluvédő
és Közművelődési Egyesület
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