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XIX. NYÁRI ÉLŐFALU TALÁLKOZÓ
Megváltozott az időpont!!!!!
Helyszín: Magfalva (Gomba és Monor között)
Ideje: 2013. július 12-14. Ekkor lesz a klasszikus „Élőfalu Találkozó”.
Az önkéntes-képzéses-kipróbálásos része a találkozónak maradt az eredeti időpontban, azaz 14-én indul és
18-ig tart. A programok zömét a hétvégére szervezzük. A tábor további része az érdeklődők
összekovácsolásáról szól.
Tervek:
A teljes héten részt vevőknek: Nappal munka van, minden este a tábortűznél mutatkoznak be az Élőfalvak.
Tervezett előadók (hétvégére): Pap Gábor (közösség), Andrásfalvy Bertalan, Hintalan László (oktatás)
„Jelenleg az a gondunk, hogy KÉPtelenek vagyunk, nincs elKÉPzelésünk a MÉH-ről. Ki kell alakítani egy
KÖZÖS KÉPet, ettől válunk majd közösséggé! A fő hangsúlyt az önellátásra, és ezen belül az oktatásra kell
helyezni.” Géczy Gábor
Szombaton táncház lesz, élő népzenével. Vasárnap lesz iskola megbeszélés s erre meghívtuk a Pécselyi
iskola program szervezőit. Zárásként egy közös szertartás a Koronában (fogadalom, közös ima, engesztelés,
bármi, ami ÖSSZEKÖT!)
A részvételi díj napi 2000 Ft szállással, étkezéssel, az Élőfalvasoknak 1000 Ft.
Részletek: Géczy Gábor, magyar@vnet.hu, T: 20/345 6787
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NYÍLT LEVÉL A FÖLDFORGALMI TÖRVÉNYTERVEZETTEL KAPCSOLATBAN
Közel 50 neves, közéleti személyiség nyílt levelet tett közzé, az Országgyűlés elé terjesztett földforgalmi
törvénytervezettel kapcsolatban. Az aláírók szerint a zárószavazásra kerülő indítvány jelenlegi formájában
elfogadhatatlan, annak alapvető módosítását szorgalmazzák.
Az aláírók álláspontja szerint a magyar agrárium szabályozási folyamata a termőföldnek mint természeti
erőforrásnak a nemzet számára történő hosszú távú megőrzését kell, hogy szolgálja. Erre a célra a
földforgalmi törvény tervezete jelenlegi formájában alkalmatlan.
A nyílt levélben kifejtik, hogy az agrárszabályozási stratégia olyan irányú átalakítása szükséges, hogy az a
lehető legmesszebbmenőkig kihasználja az adott jogi, pénzügyi és politikai eszközöket a termőföld nemzeti
tulajdonban és a helyi közösségek használatában tartására – az ökológiailag is fenntartható gazdálkodási
formák előtérbe helyezésével.
Az aláírók között van többek között Ángyán József országgyűlési képviselő, Elek István közíró, Jelenczki
István filmrendező, Kerekes Sándor egyetemi tanár, Lányi András író, Mellár Tamás egyetemi tanár, Roszík
Péter agrármérnök, Szakolczai György professor emeritus és Vida Gábor egyetemi tanár, az MTA tagja is.
A magyar föld védelmében!
Miközben a természeti erőforrásokért folyó küzdelem világszerte egyre embertelenebb formát ölt, nem
mindegy, hogy a nemzet képes-e minden létező eszközt megragadni saját jövője érdekében, vagy lehajtott
fejjel asszisztál saját kifosztásához.
Halálra ítélt az erőforrásaitól megfosztott közösség, halálra ítélt a hazájától megfosztott nemzet!
A magyar agrárium szabályozási folyamata a termőföldnek mint természeti erőforrásnak a nemzet számára
történő hosszú távú megőrzését kell, hogy szolgálja.
Erre a célra a földforgalmi törvény tervezete jelenlegi formájában alkalmatlan.
Az agrárszabályozási stratégia olyan irányú átalakítása szükséges, hogy az a lehető legmesszebbmenőkig
kihasználja az adott jogi, pénzügyi és politikai eszközöket a termőföld nemzeti tulajdonban és a helyi
közösségek használatában tartására – az ökológiailag is fenntartható gazdálkodási formák előtérbe
helyezésével.
Mindehhez nemcsak a jelenlegi földforgalmi törvénytervezet alapvető módosítására van szükség, hanem a
földforgalmi törvénnyel egy időben koherens üzemgazdálkodási törvény, szövetkezeti törvény és
finanszírozási háttér megalkotására is, sőt, adott esetben nem szabad visszariadni az Európai Unióval kötött
csatlakozási szerződés felülvizsgálatától sem, amennyiben a nemzet hosszú távú fennmaradása ezt
megkívánja. Azonnali intézkedések összehangolt sorával kell fellépni a zsebszerződések felszámolása
érdekében még a moratórium lejárta előtt – törvénysértésre az Európai Unió más országaiban sem épülhet
tulajdonjog!
Mivel ezt ígéri mindnyájunknak a magyar kormány hivatalos vidékfejlesztési programja, ezért követeljük az
eredeti kormányprogram maradéktalan végrehajtását a Nemzeti Vidékstratégia szellemében!
Egyben elutasítunk minden olyan intézkedést, amely politikai megfélemlítő akció leghalványabb látszatát is
kelti mindazokkal szemben, akik az eredeti kormányprogram érdekében az elmúlt hónapokban felemelték a
szavukat.
„Mert akik abban gyönyörködnek, amit ez a világ nyújt, örökre koldulnak és szükségben maradnak!”
Budapest, 2013. június 7.
BOLYAVÁRI ESTÉK
2013. június 14. Gondolatvarázs
Dibéczy Enikő: Az ősi magyar gondolkodásmód sajátos jegyeiről
ezután: Tóth Bálint filmje Autokrácia – a magam ura vagyok címmel
2013. június 21. Nyári napforduló köszöntése a Cédrusnál, pénteken, délután hat órától
2013. június 22. Levendulaszedés, kirándulás Sóskútra
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
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GYAPJÚ ÉS FONÓ TÁBOR ZSELICSZÉPLAKON
Ideje: 2013. július 2-7-ig.
Helye: Egészen közel Visnyeszéplakhoz....
Szeretettel várok mindenkit (családokat, barátokat, ismerősöket, gyerekeket, fiatalokat), aki szeretné
megismerni a gyapjú útját, feldolgozását.
Lehetőség nyílik a gyapjú kézi feldolgozásainak lépéseit megismerni, elsajátítani, gyakorolni.
Gyapjúnyírás, Mosás-szárítás, Kártolás, Fonás, Nemezelés, Szövés, Kötélverés.
A tábor baráti jellegű tevékeny összejövetel, teljesen önköltséges.
A foglalkozásokat gyakorlott mesterek vezetik.
A fonást Füzes Zsuzsától tanulhatjuk meg: http://harmat-cseppek.blogspot.hu/
Érkezés július 2. kedd.
Napirend: Reggeli 7-9h
Délelőtti foglalkozás 9-12h
Ebéd 12-14h
Délutáni foglalkozás 14-18h
Vacsora 18-20h
A tábor költsége: sátorban 21.500 Ft,
ágyban: 28.500 Ft
+ A felhasznált kikészített gyapjú ára.
Saját, vagy helyben kikészített gyapjú ingyenes.
Érdeklődés személyesen, telefonon, vagy e-mailben: Bariska Gábor 30/421-55-95, bariskagabor@gmail.com
DUNA-DIALÓGUS 2013 – KÖZÖS JÖVŐ-TEREMTÉS A DUNA MENTÉN
Közös térben élsz, mégsem érzed igazi közösségnek? Hiányoznak az emberi kapcsolódások?
Szeretnél aktívan segíteni a környezetednek, és ehhez már vannak is ötleteid? Vagy te is éppen
inspirációra vársz, de unod már a konferenciákat?
Gyere el, találjuk ki, és teremtsük meg együtt az életterünket! Ismerj meg lehetséges új társakat a
terveid megvalósításához, tapasztald meg a valódi párbeszéd és a közös gondolkodás alkotó erejét, egy közel
sem szokványos fórum keretein belül!
Helyszín: A H13-ban: 1085. Budapest, Horánszky u.13.
Ideje: Közös kezdés június 14.-én, pénteken délután 5 órakor.
Mit hozzak? Önmagad és azt a kérdésedet, amire szeretnéd, hogy közösen találjuk meg a választ.
Bővebb információ és jelentkezés itt: http://dunavision.eu/budapest/
E-mail: dunavision.hungary@gmail.com

AJÁNLÓK
KÖZÖSSÉG ÁLTAL TÁMOGATOTT MEZŐGAZDASÁG – KIADVÁNY
Szerzők: Réthy Katalin és Dezsény Zoltán
A Közösség által támogatott mezőgazdasági rendszerek Európa nyugati felén és Észak-Amerikában az utóbbi
években egyre jelentősebb szerepet kaptak a helyi élelmiszerrendszerek területén. Ezek a rendszerek a
közvetlen értékesítés révén megélhetést és az előre tervezés lehetőségét nyújtják kisgazdaságok ezreinek, egy
jellemzően a családi kisüzemek számára kedvezőtlen makrogazdasági környezetben. Mindezek mellett
ezek a – legtöbbször ökológiai módszerekkel dolgozó – gazdaságok a termelő és a fogyasztó között kialakuló
személyes, bizalmon alapuló kapcsolatnak köszönhetően komoly szemléletformáló tevékenységet is
végeznek. Hazánkban az ágazat a fejlődés kezdeti szakaszában van, azonban elterjedésének segítése
feltétlenül indokolt.
Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi), a témában már korábban is jelentős szerepet vállaló
Tudatos Vásárlók Egyesülete és a Szent István Egyetemen működő ESSRG kutatócsoport 2012-ben és 2013ban egész napos műhelymunkát, „Tervezői Napot” szervezett a közösségi gazdálkodásban érdekelt hazai
szereplőknek. Jelen kiadvánnyal, az előbb említett szervezetekkel együttműködésben, szeretnénk
3

hozzájárulni a helyi élelmiszerhálózatok további fejlesztéséhez, a fenntartható élelmiszerellátás és a helyi
értékesítés térnyeréséhez.
Letölthető: http://biokutatas.hu/kiadvanyok/oemki-kiadvanyok/438-koezoesseg-altal-tamogatott-mezgazdasag

Hamarosan megjelenik az ÉLŐFALU HÁLÓZAT magazin 96. száma.
Ízelítő a tartalomból:
Értékrendi hamisságok, A MAG 2013 évi programjai, Egyházasfalu jobb energiát választ! Avagy Harc az
iskoláért,
Közösségi
mezőgazdálkodás, Kárpát-medencei
Gyümölcsész
Hálózat
hírei, Ökorezsicsökkentés szilánkok, A világ legszegényebb államfője stb.
KÁRPÁT-MEDENCEI GYÜMÖLCSÉSZ HÁLÓZAT
Fajtaazonosító lapok (kártyák)
Az elmúlt hónapokban elkészült a legismertebb 50 gyümölcs tájfajtáról a rövid szöveges-képes ismertető. A
fajtaazonosító lapok a gyümölcsész honlapról letölthetők: http://gyumolcsesz.hu/fajtaismertetok
REGÉLŐ
Miről szólhat itt, a XXI. század elején egy régi-új folyóirat, a REGÉLŐ?
Íme, könnyítésül néhány gondolat:
Amióta az ember itt e Földön létezik, igyekszik tájékozódni abban, hogy hogyan lehet sikeresen és örömben
élni nemzedékről nemzedékre.
A tapasztalatok, a jól bevált dolgok átörökítésén, szélesítésén dolgoztak az emberek, a hibásak meg szinte
maguktól kigyomlálódtak a rendszerből. Ez utóbbi egészen egyszerűen azt jelentette, hogy ami nem
bizonyult jónak, ami életellenesnek bizonyult, próba után, azt nem csinálták.
A ne szülj gyermeket, a vágd ki a fát és a szőlőt, szedj fájdalomcsillapítót, mind-mind egy életellenes világ
építőkövei. Elődeink jól tudták, hogy az ilyen jellegű megnyilvánulások nincsenek benne a Teremtett Világ
Rendjében.
Tapasztalataikat, továbbviendő gondolataikat előrelátó elődeink beleszőtték a mindennapokba, ezzel segítve,
hogy egy pillanatra se lehessen a Rendből kiesni.
Népművészetünk kincsei, legyen szó meséről, dalról, táncról, építkezésről, öltözködésről az írásról vagy a
beszélt nyelvről, önmagukban és együtt is mutatják az utat az Örömben, a Bizalomban működő világrendhez.
Folyóiratunk az elmúlt évtizedekben kissé megkopott, az átlagember mindennapjaiból kikerült tudás morzsáit
igyekszik a Napfényre kitenni, hogy utána mindenki a saját életére rávetítve élje azt, önmaga és kisebb
nagyobb közösségei épülésére.
A folyóirat kéthavonta jelenik meg, a megszokottól eltérően olyan magyar embereken keresztül kerül
terjesztésre, akik érzik, tudják, és vallják, hogy a magyar néphagyomány a jelenben és a jövőben is életünk
egyik alapja. Ennek megfelelően szól minden magyarhoz, akinek az elődei ezen a földön éltek, dolgoztak, s
ha kellett, életüket adták e földért. Ha Ön is ismer olyan embereket, akiknek szívesen ajánlja lapunkat, s egy
címre több lapot tudunk küldeni, az számunkra nagyon nagy segítség, melyet előre is köszönünk. A Regélő
országosan már 200 településen megtalálható, kézműves boltokban, bio élelmiszer boltokban, nemzeti
könyvesboltokban, kézműves vásárokon, rendezvényeken és a kiadónál.
Megjelent a legújabb szám, a május-júniusi!
A REGÉLŐ megrendelhető: regelofolyoirat@gmail.com, 06 30 594 14 05
Czékmási Csaba, főszerkesztő
KÖNYVAJÁNLÓ
DÉNES ANDREA (SZERK.): EHETŐ VADNÖVÉNYEK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN. Dunántúli
Dolgozatok Természettudományi sorozat 13. kötet. Pécs, Janus Pannonius Múzeum, 2013.
A pécsi Janus Pannonius Múzeum kiadásában megjelent kötet botanikai, etnobotanikai és történeti
tanulmányokat tartalmaz. Így többek között megismerkedhetünk a hortobágyi, a bukovinai és a
homoródkarácsonyfalvai ehető vadnövényekkel, egy bakonyi fáslegelő vadgyümölcseivel és gombáival,
vagy Kitaibel Pál útinaplójának etnobotanikai szempontú elemzésével. A szerzők között botanikusokat,
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etnobotanikusokat, farmakológusokat és néprajzkutatókat egyaránt találunk. E szakmai sokszínűségnek is
köszönhető, hogy a kötet érdekes adatokkal szolgál mind a növények elterjedését, mind gyűjtögetési módját
és felhasználását illetően.

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
A naptár a Szigetköz kalendáriumból való. Készítette: Fűzfa Zoltán
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