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AZ ÉLHETŐ ÉS ÉLTETŐ KÖRNYEZET TÁVLATAI. Tudományos konferencia
Helyszín: EKMK – Szépasszonyvölgyi Márai Aktív Turisztikai Látogatóközpont, Eger
Szervező: Egri Kulturális és Művészeti Központ
Időpont: 2013. október 21. 9.00-19.00
A konferencia célja a szerves környezetgazdálkodás, az elfelejtett Kertmagyarország felélesztésének
folyamata, magyarországi példák, és fejlesztési eredmények bemutatásával. A konferencia helyszíne, a város
új létesítménye a Szépasszonyvölgyi Látogatóközpont, mely katalizátora, hídja kíván lenni az
ökogazdálkodással, az ökoturizmussal összefüggő ismeretek átadásának.

A központ egyik alappillére a régi magyar borkultúra bemutatása, a szőlő- és bortermelők, a kertgazdálkodók
számára egy új szemléleti alapról induló gazdálkodási rendszer megismertetése.
A konferencia tematikája:
I. Vízgazdálkodás
I.1. A lefolyóvizek megtartása mint ősi kozmodinamikus vízgazdálkodás
II. Egységes és egészséges tájgazdálkodás, ember és táj viszonylatában
II.1. Minőségi szőlészet, borászat – mennyiség kontra minőség
II.2. Talajgazdálkodás, talajjavítás, műtrágyák nélküli komposztálás, mulcsozás
II.3. Növényi társítások: együtt egymásért a kiskerten belül és túl. Ősi fajták térnyerése, a biológiai többlet
rezisztencia a tájjellegű fajok előnyben részesítése, vegyszermentes növényvédelem
II.4. A Öko-10 tönkölybúza sikerének titka
Az előadások, beszélgetések, bemutatók, kóstolók során a résztvevők betekintést kapnak a jövő
gazdálkodásának leginkább lehetséges útjairól.
Előadók:
Dr. Molnár Géza jogász, vízügyi szakértő, vezető kutató
Sódor Márton erdőmérnök, természetvédelmi ökológus, Pro Silva vezetőségi tag
Lantos Tamás szociológus, agrármérnök
Ács Sándorné agrármérnök, környezetvédelmi szakmérnök, a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ
ügyvezetője
Géczy Gábor fizikus, Magfalva
Kaló Imre erdész, borász
Kóstolók:
Hagyományos kemencében sült kalácsok, tönkölybúza kenyér, nyers növényi ételek, sajtok, lekvárok,
szörpök, gyógyteák, mangalica szalonna, borkülönlegességek.
Részvételi feltételek, jelentkezés:
A konferencián való részvétel előzetes regisztrációval is lehetséges, ezért kérjük, részvételi szándékát a
kitöltött Regisztrációs Lap visszaküldésével jelezze, legkésőbb 2013. október 19-ig!
Cím: Egri Kulturális és Művészeti Központ 3300 Eger, Bartók Béla tér 6. vagy e-mail:
mailto:pappkormos2013@gmail.compappkormos2013@gmail.com
Részvételi díj: A konferencia helyszínén 600Ft, előzetes regisztrációval 500Ft.
További információ: Pitlu János 30/ 848-9106, pitlujanos@hotmail.com

AJÁNDÉK-KÉSZÍTŐ KERÁMIA KÖR A KARÁCSONYI ÜNNEPRE KÉSZÜLVÉN
2013. November 2-3., Nagyszékely
Cél: Hogy egyedi saját készítésű kerámiákat alkossunk karácsonyra szeretteinknek, hogy megélhessük az
együtt alkotás örömét, hogy emeljük kreativitásunkat, hogy bepillanthassunk a kerámiakészítés rejtelmeibe,
hogy megértsük és használjuk az ősi motívumok nyelvét.
Tematika: Alkotás, szárítás, retus, festés.
Árak: A szombati napra 7.000 Ft/fő, mindkét napra 12.000 Ft/fő
Szállás igényelhető, amely 1.000 ft/fő/éj.
Étkezés: batyus (tehát hozott hideg/meleg élelem)
Amit hozni kell: játszós ruha és cipő, meleg ruha, szállás esetén hálózsák, derékalj vagy polifoam
Részletek és jelentkezés: e-mail: punkosti.gabriella@gmail.com

EL A KEZEKKEL A KISHANTOSI BIOGAZDASÁGTÓL! - nyílt levél
Mi, e nyílt levelet aláíró szervezetek és személyek elfogadhatatlannak tartjuk a Nemzeti Földalapkezelő
Szervezet (NFA) döntését, melynek alapján a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ ez év november 1-jétől
egyetlen hektár állami föld bérletére sem lesz jogosult az eddig általa művelt területből. Ez egyenlő az európai
hírű biogazdaság és népfőiskola halálos ítéletével.
A Kishantosi Vidékfejlesztési Központ a magyar és a német kormány megállapodása alapján jött létre 21 év
munkájának eredményeként a biogazdálkodás és az ehhez kapcsolódó oktatás támogatása érdekében. Ez a
nonprofit szervezet egy európai szinten is egyedülálló programot valósított meg az elmúlt időszakban. A

legszigorúbb minősítésű (BioSuisse) biogazdálkodást folytat az adott területen, és az ebből befolyó összeget
népfőiskola működtetésére fordítja. Ami itt megvalósult, az pontosan a kormány által kidolgozott és elfogadott
Nemzeti Vidékstratégia céljait tükrözi. A magyar vidéknek ilyen központokra lenne szüksége ahhoz, hogy
működésükkel, tudásukkal segítsenek abban, hogy mezőgazdasági termelésünk hosszú távon fenntarthatóvá,
jövedelmezővé váljon. Kishantos a tiszta, vegyszermentes mezőgazdaságot, egészséges táplálékunkat, a
közösségi érdekeknek az egyéni érdekek fölé helyezését képviseli Magyarországon.
A kishantosi gazdaság 452 hektár állami földterületen folytatta tevékenységét – a korábbi kormányközi
megállapodás alapján –, melynek bérleti joga 2013. október 31-én lejár. A földterület jövőbeni hasznosítására a
Magyar Állam képviseletében az NFA már tavaly meghirdette a területeket. Az eddig eredményesen működő
egységes területet tíz részre szabdalták. Ezek mindegyikére természetesen a kishantosi biogazdaság is
benyújtotta pályázatát, hiszen a jövőben is szeretné folytatni mintaértékű nonprofit tevékenységét. Az NFA
azonban úgy döntött, hogy új, zömében nem helyben lakó „gazdálkodók” és egy gazdasági társaság kapják a
területeket. Egyetlen négyzetcentimétert sem hagytak az eddig példásan működő Kishantosi Vidékfejlesztési
Központnak, ellehetetlenítve ezzel további működését. Még az NFA belső ellenőrzése szerint is nagyrészt
szubjektív és nem szakmai szempontok szerint történtek a döntések az állami földek pályázatainak ügyében. A
határozathozatali folyamat átláthatatlan, a pályázatok titkosak, így az NFA-nak nem sikerült eloszlatnia azt a
gyanúnkat, hogy az eljárást a háttérből manipulálták.
Nem hagyhatjuk, hogy az évtizedek óta a közösséget szolgáló Központ öncélú politikai csatározások
martalékává váljon. Követeljük a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ területeit érintő földbérleti pályázat
eredményének megsemmisítését! Felszólítjuk a Nemzeti Földalap vezetését, hogy a korábbi pályázatot
érvénytelenítse, bontsa fel a már megkötött szerződéseket és biztosítsa a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ
további működését! Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter úrtól és Orbán Viktor miniszterelnök úrtól
elvárjuk, hogy biztosítsák a Nemzeti Vidékstratégia elveinek gyakorlati megvalósítását.
Jelen levelet aláírók kijelentjük, hogy minden eszközt felhasználunk, hogy a Kishantosi Vidékfejlesztési
Központ tovább folytathassa az egész társadalom érdekében végzett, nemzetközileg is elismert tevékenységét.
Budapest, 2013. október 2.
Föld Színház Műhely
Gazdálkodó Családok Egyesülete
Greenpeace Magyarország Egyesület
Krétakör
Levegő Munkacsport
Magyar Agrár-Környezetgazda Egyesület
Magyar Madártani- és Természetvédelmi Egyesület
Magyar Népfőiskolai Társaság
Magyar Természetvédők Szövetsége
Szövetség az Élő Tiszáért
Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége
WWF Magyarország
A fenti nyílt levélhez várjuk további civil szervezetek, valamint magánszemélyek csatlakozását a
savekishantos@gmail.com drótlevélcímen.
http://lmv.hu/El_a_kezekkel_Kishantostol__nyilt_level

HAZAI PASSZÍV HÁZAK LÁTOGATÁSA a MAPASZ szervezésében
Tervezési, kivitelezési és üzemeltetési tapasztalatok.
Ideje: 2013. november 8-10.
„Hatékony Ház Napok: Nyisson Ön is!” címmel kampány kezdődött Magyarországon és az Európai Unió
további 9 országában. A kampány legfontosabb célja, hogy kézzelfogható tapasztalatot nyújtson az alacsony
energiaigényű (avagy „közel nulla” energiaigényű) épületekről minden érdeklődő számára.
A MAPASZ szakmai támogatója annak a kutatásnak, amelyben felmérik a hazai fenntartható és környezettudatos
épületeket. Ennek a programnak részeként és a Nemzetközi Passzívház Nyílt napok több éves hagyományát folytatva,
saját szervezésű programokkal várjuk az érdeklődőket, ismét megnyílik néhány épület kapuja.

A házak megtekintése díjmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
Szervezésünk szerint látogatható épületek listája a MAPASZ honlapon! További épületek a HatékonyHáz

Napok honlapján! Egyéni látogatások esetén időpontot egyeztetni az épületek információi között megadott
kontakt személyeknél lehet.
Tervezet (busz az érdeklődés függvényében):
2013. november 9. szombat Nyugat-Magyarország
2013. november 10. vasárnap Kelet-Magyarország
A buszkirándulásra a jelentkezés végső határideje: 2013. október 31. (regisztráltak számától függően
előbb is zárulhat)
Buszköltség hozzájárulás: 5000,- Ft/fő/nap (MAPASZ tagoknak 3000,- Ft)
2013. 11. 09. szombat – Passzívház technológiák új szemléletben – Mosonmagyaróvár és környéke
Találkozó: reggel 7:00, Indulás: 7:15!!!! Budapest XI. Hengermalom út 47/a RW. Bautech irodaház előtt
(érkezés ide kb. 19-20 órakor)
Útvonal: Budapest – Hegyeshalom – Mosonmagyaróvár – Budapest
Passzívház szerkezetkész családi ház (Hegyeshalom)
Laktanya átépítése 13 lakásos passzívház társasházzá nem darmstadti szemléletben, (Hegyeshalom)
Passzívház kulcsrakészen Mosonmagyaróváron.
Passzívház fűtéskészen Mosonmagyaróváron
Zéróenergiás ügyfélszolgálati épület Mosonmagyaróvár
Mapasz ezüst fokozatú társasház 6 lakásos Mosonmagyaróvár
Óvoda felújítás passzívház elemekkel 70 % megtakarítással Mosonmagyaróvár
Iskola felújítás passzívház elemekkel Mosonmagyaróvár
Ráadás!!! Egy választott épület Blower Door vizsgálata a csoport részvételével
2013. 11. 10. vasárnap –aktív hőszigetelésű házak, Nyíregyháza és környéke
Találkozó: reggel 8:00, Indulás: 8:15!!!! Budapest XI. Hengermalom út 47/a RW. Bautech irodaház előtt
(érkezés ide kb. 19 órakor)
Útvonal: Budapest – Nyíregyháza – Hajdúböszörmény – Budapest
Az első ISOACTIVE-3D ház Ez egy energiatakarékos kísérleti épület, Nyíregyháza
Az aktív hőszigetelés egyik specifikus kivitelezési formája Nyíregyháza
Aktív hőszigetelésű befejezés előtt álló családi ház Hajdúböszörmény
Bővebben: http://mapasz.hu/

A BARBÁROK KÉZFOGÁSA. Filmbemutató
A szülőföldünk.
A föld, mely egyszerre jelenti a megélhetést és az egymáshoz, a Nemzethez tartozást. Miként maradhatna e
föld magyar kézben a gazdák és a szakértők szerint? Mit és hogyan kell tennünk a megtartásáért?
A „Barbárok kézfogása” című dokumentumfilm díszbemutatója az Uránia Filmszínházban 2013 magvető
havának (október) 30. napján, este 7 órakor! A film után sajtótájékoztató keretében bemutatják a szereplőket és
az alkotókat.
Közreműködnek: Bencsik János, Csóti István, Gulyás Iván, Hibbey Zsombor, Hossó Andrea, Huszár Tamás,
Lóránt Károly, Molnár Attila, Pongrácz Imre, Roszik Péter, Tanka Endre, Tóth Zoltán József, Varga István.
Belépti díj: 600 Ft.

AZ ÉLŐ VILÁGEGYETEM ÉS A MAGYARSÁG JÖVŐJE. Kolozsvári Grandpierre Atilla
előadása
2013. október 18., péntek, 18.30. Helyszín: Üllő, Közösségi Központ (házasságkötő terem)
Előtte, 17.30-kor: X. századi harci bemutató nehéz fegyverzetben, Üllő városközpont, kisszínpad előtti
terület (Hagyományőrző Párducok, Szent László Lovagrend, Gyömrő)
Belépő: önkéntes adomány, mellyel a közreműködőket támogatjuk
Szervező: Üllő Vezér Hagyományőrző Egyesület

A Magyar Élőfalu Hálózat e-hírlevelét szerkesztette: Zaja Péter, Elérhetőség: namzi@tvn.hu
Korrektúrázta: Farkas Judit
A naptár a Szigetköz kalendáriumból való. Készítette: Fűzfa Zoltán
Munkánkat támogatja: Ökotárs Alapítvány, Természetes Életmód Alapítvány és a Visnyeszéplaki Faluvédő és
Közművelődési Egyesület
„A rossz sikeréhez elég annyi, hogy a jók nem csinálnak semmit.”

0

In memoriam Mese

