MÉH e-HÍRLEVÉL
26. SZÁM, 2014. február 12.
SZERKESZTŐSÉGI
Érdekes egybeesés, hogy egy időben készült el jelen hírlevél és a „Nagy testvér”, azaz az Élőfalu Hálózat
Magazin legfrissebb száma. Így elöljáróban ezt is ajánlom figyelmetekbe.
Innen tölthetők le a különféle verziók:
http://elofaluhalozat.hu/gfx/EH97_98_papir.pdf
http://elofaluhalozat.hu/gfx/EH97-98_nyers.doc
http://elofaluhalozat.hu/gfx/EH_97-98_nyomtathato.pdf
Régi megrendelőink ezt a változatot papíron is megkapják.
A háttér Egyesületünk (Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési Egyesület) számlaszáma megváltozott.
Ezen a számon tudjátok a jövőben támogatni a munkánkat: OTP 11773346-31542803
Az adó 1% is nagy segítség: az Egyesület adószáma 18764978-1-14
Íme, bőséges olvasnivalót kínálunk épülésetekre!
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MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk a Kárpát-medencei Gyümölcsészeti Hálózat 2014. évi Gyümölcsészeti Találkozójára
Helyszín: Drávafok, Fodor-kúria
Időpont: 2014. február 21-23.
Program:
Péntek
17.00-tól
Érkezés
18.30-19.30
Batyus vacsora
19.30-tól
Kötetlen program: filmvetítés, pálinka kóstoló hozott pálinkákból …
Szombat
7.30-8.30
Reggeli
8.30-9.30
Beszámoló a zalai gyümölcsfajták térképezéséről
9.30-11.00
Beszámoló az ormánsági „gyümölcsészeti gondnokság” lehetőségéről és az
ormánsági fajtatérképezésről
11.00-12.30
a) Gyümölcsfajta és gyümölcstermék bemutató hozott gyümölcsökből,
készítményekből.
b) Hozott növényi szaporító anyagok ajándékozása, cseréje (magok, oltóvesszők,
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12.30-13.30
14.00-15.30
15.30-17.30
17.30-18.30
18.45-19.45
20.00-tól
Vasárnap
7.30-8.30
8.30-11.30

11.30-13.00
13.00-14.00
14.00-tól

alanyok, oltványok)
Ebéd
Dr. Vida Gábor akadémikus előadása: Hol vagyunk? – Merre kellene mennünk? II.
rész
Hogyan alkalmazkodunk a megváltozott globális körülményekhez?
(Vida Gábor előadásának továbbgondolása.)
Borkóstoló Tiffán Zsolt villányi pincészetéből
Vacsora
A nap során javasolt témák. (Pl. hol tart a gyümölcs tájfajták megőrzéséről szóló
ombudsmani megállapodás?)
Reggeli
Tapasztalat börze: szakmai tapasztalataink megosztása egymással. Akik
eredményeiket meg kívánják osztani másokkal, előre jelezzék a szervezők felé.
a) Felvezetőt mond Lantos Tamás: gyümölcsös és gyümölcsény kísérlet;
Markóci Gyümölcsnap.
b) Bándi Ferenc (Farcád): Gyümölcserdő kezdeményezés; Farcád
környéki „gyümölcsút”
c) Más jelentkezők beszámolója
A gyümölcsészeti hálózat aktuális teendői: tervezés, megbeszélés
Ebéd
Elutazás vagy a markóci, délelőtt bemutatott gyümölcsények és gyümölcsösök
helyszíni bejárása

Megjegyzés:
A gyümölcsfajta bemutatótól a helyi emberek részvételére is számítunk, akiket meghívunk vacsorára is.
Kérünk mindenkit, ha van cserére vagy ajándékozásra szánt gyümölcsfa oltványa, oltóvesszője, bármilyen
vetőmagja vagy más növényi szaporító anyaga, azt hozza magával. A gyümölcsfajta és gyümölcstermék
bemutatóra bármilyen gyümölcsöt szívesen látunk.
Gyakorlati tudnivalók:
Jelentkezés: Akik részt szeretnének venni a találkozón, legkésőbb február19-éig jelezzék a meghívó
végén megadott címeken! (Az előzetes bejelentés nélkül érkezőknek nem biztos, hogy tudunk szállást és
étkezést nyújtani.)
Megérkezés: péntek 17.00 órától
Szállás: a drávafoki Fodor-kúriában: 6 szoba, összesen 26 ágy, három zuhanyozó.
Ellátás: Szombaton reggeli, meleg ebéd és vacsora, vasárnap reggeli és meleg ebéd. (A péntek esti vacsorát
mindenki maga hozza.) Szombaton vacsorára Vida Gábor előadására érkező helyi embereket is vendégül
látjuk.
Kérünk mindenkit, hogy hozzon magával törölközőt, papucsot, valamint péntek estére vacsorát, illetve – aki
teheti – hálózsákot vagy ágynemű huzatot. A 26 fő feletti résztvevők csak matracon, saját hálózsákban tudnak
aludni.
Utazás: A vonattal érkezőket Sellyéről kérés esetén költségtérítés ellenében autóval szállítjuk Drávafokra.
Útiköltséget nincs módunkban téríteni.
Az Ormánság Alapítvány 100.000 Ft-tal támogatja a Találkozót, ezért a részvételi díj 6.000 Ft/fő a találkozó
teljes idejére.
További információk:
Gedő Ibolyától (30-3898345) vagy Lantos Tamástól (20-3472686)
Vonalas tel.: 73-352 333 E-mail: ormansagalapitvany@gmail.com
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„EMBER ÉS TERMÉSZET” KONFERENCIA
Magfalva, 2014. február 22-23.
A Magfalváért Egyesület szeretettel meghívja Önt az „Ember és Természet” című konferenciájára. Az ember
és természet viszonyához fűződő fontos kérdéseket járjuk körbe:
 Hogyan viszonyulhat az ember a természeti környezetéhez?
 A viszonyulási módok hogyan befolyásolják a környezet állapotát?
 A természethez való viszonya hogy hat vissza magára az emberre?
A konferencia tétje: miben kell VÁLTOZZUNK viszonyainkban, céljainkban, életünkben?
Részletes program:
2014. február 22. (szombat):
9:00-10:00
Érkezés, regisztráció
10:00-13:00 Délelőtti előadások:
Molnár Géza: A társadalom szerkezete és illeszkedése a Természethez
Tóth Ferenc: Problémafenntartó problémakezelés
Géczy Gábor: Hagyomány és tudomány – világok háborúja
13:00-14:00 Ebédszünet
14:00-17:00 Délutáni előadások:
Tóth Bálint: „Mint tudjuk...” – Amit nem tudunk, és amit rosszul tudunk
Balogh Péter: A két valóság modellje – javaslat a fogalmak tisztázására
Kiss G. Szabolcs: A táj gyógyításának lehetőségei Magfalva példáján
17:00-17:30 Kávészünet
17:30-19:00 Vita és a következtetések összefoglalása – levezető: Géczy Gábor
2014. február 23. (vasárnap):
10:00-12:00 Délelőtti előadások:
Leidinger Dániel: Kiszakadás a természeti környezetből – a város szerepe
Resitczky Gergő: A mérnöki gondolkodás okozta korlátok ‒ példákkal
Országh József: Eltemetett milliárdok – az esztelen szennyvízkezelés
12:00-13:00 Ebédszünet
13:00-15:00 Közös munka kiscsoportos tanácskozás keretében, a kérdések és fogalmak tisztázása, a
legtöbbször érintett kérdések megvitatása – levezető: Géczy Gábor
15:00-15:30 Kávészünet
15:30-17:00 A kiscsoportos munka eredményeinek ismertetése; kérdések; összefoglalás, a konferencia záró
téziseinek megfogalmazása – levezető: Géczy Gábor
A konferencia helyszíne: Magfalva (Gomba) – megközelítés a Monort és Gombát összekötő főútról Magfalva
táblánál jobbra fordulva földúton 500 méter.
A konferencián való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Kérjük, hogy részvételi szándékát
jelezze a következő címre: leidinger.daniel.csikovar@gmail.com.
(Mindkét napon részt kíván-e venni, ha nem, akkor melyiken? Szállást kér-e?)
Szálláshelyet korlátozott mennyiségben biztosítani tudunk a Magfalvai közösségi házban (matrac van,
hálózsákot, takarót hozni kell). Szállás és étkezés mindkét napra 3000 Ft, csak az egyik napra: 2000 Ft.
Visszajelzésére – a korlátozott létszám, illetve szálláshely miatt – mindenképpen számítunk!

XIII. TÉLI ÉLŐFALU TALÁLKOZÓ
2014. február 28-március 2., Lókút
Kedves leendő résztvevő!
Ahhoz, hogy a XIII. Téli Élőfalu Találkozó programjait számodra is releváns tartalommal tölthessük fel,
szükségünk van Rád, a te segítségedre is!
Kérjük, segíts azzal, hogy számba veszed a „Nyitott Tér” I –II. programok témáihoz kapcsolódó:
- gondolataid,
- érzéseid,
- kérdéseid,
- átadható tudásod.
Kérjük, segíts azzal, hogy átgondold, Te miben szeretnél segítséget kapni és Te magad hogyan tudnál másnak
segíteni.
Kérjük, hangolódj rá a közös gondolkodásra!
Minden kezdet nehéz?
Ha még keresed a helyed, akkor kérlek, gyűjtsd össze, hogy
- számodra mi segítene, hogy belevágj a vágyott vidéki életbe,
- mi az, ami szerinted elengedhetetlen a vidéki élethez,
- mit kérdeznél attól, aki már vidéken éli életét,
- milyen segítséged fogadnál szívesen a már vidéken élőktől.
Ha már vidéken éled a mindennapjaid, akkor kérlek, gyűjtsd össze, hogy
- számodra mi segített, mikor belevágtál a vidéki életbe, amire annyira vágytál,
- szerinted van-e olyasmi, ami elengedhetetlenül szükséges a vidéki élethez,
- mit kérdeznél attól, aki még a vidékre költözés előtt áll,
- miben/hogyan tudnál segíteni annak, aki vidékre költözne.
Egyedül nem megy!
Ha közösségbe vágysz, kérlek, gyűjtsd össze, hogy
- szerinted mit jelent a közösség,
- mi szükséges ahhoz, hogy egy közösség létrejöjjön és megmaradjon,
- mit tudnál adni egy közösségnek,
- mit szeretnél kapni attól, hogy közösségben éled életed,
- milyen aggályaid társulnak a közösségben való élethez.
Ha már működő közösségben élsz, kérlek, gyűjtsd össze, hogy
- számodra mit jelent a közösség, amiben élsz,
- mit tettél, tettetek azért, hogy a közösség létrejöjjön, és épüljön-szépüljön,
- mit teszel, tesztek azért, hogy a közösség megmaradjon,
- mit teszel hozzá te magad az adott közösséghez,
- mit tesz hozzá a te életedhez az, hogy közösségben éled az életed,
- mi az, amitől tartasz a közösséged jövőjével kapcsolatban.
Program tervezet (A programváltozás lehetőségét fenntartjuk!)
PÉNTEK DÉLUTÁN
14 órától: regisztráció
18:00 – Batyus vacsora és beszélgetés
20 órától: Tüzeskedés (az időjárás függvényében)
SZOMBAT
8:00 - 12:30 ‒ Regisztráció
8:00 - 9:00 – Batyus reggeli
9:15 ‒ Megnyitó, köszöntő
10:00 - 11:30 – Akli Majori Piac (Vajda Eszter)

12:00 - 13:20 – Élő Bemutatkozások
13:30 - 14:30 ‒ Ebéd
14:45 - 16:15 – „Telepszemle”
16:30 - 17:30 ‒ „Nyitott Tér” I. Minden kezdet nehéz?
17:45 - 18:45 – „Nyitott Tér” II. Egyedül nem megy!
19:00 - 20:00 – Vacsora
20:15 - 21:30 – „Summa summárom”
VASÁRNAP
7:30 - 8:30 – Reggeli
8:00 - 11:30 – Kirándulás a Papod hegyi kilátóhoz
11:30 – Mise
Mise utána séta a Kálvárián
13:30 - 14:30 ‒ Ebéd
14:45 - (16:30) ‒ „Batyu” Mit viszek haza magamban!?
Gyermekkel érkező szülőket kérjük, hogy jelezzék előre, ha a beszélgetős programok idejére igényt tartanak
iskolás,- óvodás korú gyermekeik számára gyermekfelügyeletre, foglalkoztató tevékenységre.
Kiegészítő programok: 2014.02.24 – 2014.03.07.
HÉTFŐTŐL – PÉNTEKIG (TÉT előtt és után)
Próba Gazda Napok
- Elméletben már sok tanultál? Még nem próbáltad élőben?
- Ez alatt a pár nap alatt valódi gyakorlati tudással is gazdagodhatsz, és saját bőrödön tapasztalhatod meg
milyen is a valóságban a vidéki, gazdálkodói életforma.
- Szeretettel várunk Téged, hogy akár csak egy napra, akár többre, légy része a mindennapjainknak, hogy
saját élmény szintjén is bepillantást nyerj abba, milyen lehet az, mikor majd elindítod a saját kis vidéki
gazdaságod, avagy becsatlakozol valahová.
Az alábbi tevékenységekbe tudsz becsatlakozni, ha kedvet érzel:
- terület lekerítése villanypásztorral (az oszlopásástól az utolsó simításokig);
- állatok tartási helyének kiépítése, fejlesztése (beálló- és karám építés);
- állatok ellátása, gondozása (csirke, kecske, disznó, ló, kutya);
- terület rendbetétele (szemétszedés, bálarendezés stb.)
- tüzelő készítés (bozótirtás és gallykévézés);
- kertészeti munkák;
- ház körüli és házi tevékenységek (főzés, takarítás);
- gyermekfelügyelet;
A megfelelő munkaszervezés érdekében kérjük, jelezd előre, hogy mely tevékenységekhez érzel kedvet!
Köszönjük a segítséged!
Technikai részletek:
Elő regisztrációs díj: 500 Ft, fizetés módja: előre utalás
Az elő regisztráció a regisztrációs díj beérkezésével válik érvényessé.
Részvételi díj az egész rendezvényre:
Elő regisztráció esetén: 2000 Ft/fő (500 Ft előre fizetve és 1500 Ft a helyszínen fizetve)
Elő regisztráció nélkül: 2500 Ft/fő
Étkezés: meleg étel előrendelésre, fizetés módja: 50% előre utalva, 50% helyszínen fizetve.
Szombat ebéd: vega: brokkolis spagetti – 1000 Ft/adag, húsos: bakonyi sertésborda galuskával – 1600
Ft/adag.
Vasárnap ebéd: vega: hamis gulyás – 1000 Ft/adag, húsos: gulyás leves – 1000 Ft/adag.
(Az előzetes regisztráció nélkül érkezők számára adott napon 11 óráig lehetőség lesz az étkeztetést végző cég
étlapjáról „csoportos házhoz szállítást” kérni – ez a rendeléskor fizetendő!)
Szállás:
Hálózsákos (iskola fűtött tornaterme) előre utalva: 1200Ft/fő/éj, helyszínen fizetve: 1500 Ft/fő/éj
Paradicsom ház (Lókút): +36204358808 (Tégy! Alapítvány)

Árak előre utalva:
Fűtés: 500 Ft/fő/éj (az alábbi szállásdíjon felül)
Kétágyas szoba: 5600 Ft/szoba/éj (pótágy: 2000 Ft/fő/éj)
Családi szoba (4 fő): 12000 Ft/szoba/éj (pótágy: 2000 Ft/fő/éj) (szabad)
Barát (turista): 2000 Ft/ágy/éj (5 fő szabad)
Helyszínen fizetés esetén: +20% felár az előre utaláshoz képest.
Egyéb lehetőségek:
Hilwa vendégház (Lókút) – Valler József: +36309667769
Medvefül vendégház (Hárskút) +36309407361
Szarvaskút Hotel (Zirc-Szarvaskút) +364611129, www.szarvaskut.hu
Sörényes Udvarház (Pénzesgyőr)
Bakonyszíve Vendégház (Bakonyszűcs) www.szallas.hu
2. DUNA-RÉGIÓS KÖZÖSSÉGI ÖSSZEJÖVETEL
Idén június 24 és 29. között a somogyvámosi Krisna-völgy ökofalu ad otthont a 2. Duna-régiós Közösségi
Összejövetelnek.
Ezen esemény különleges alkalom arra, hogy egy 6 napos, nemzetközi rendezvény keretein belül különböző
közösségi kezdeményezések (ökofalvak, átalakuló városok, civil szervezetek, társadalmi vállalkozások,
lakóközösségek, szövetkezetek stb.) tagjai megosszák tudásukat és tapasztalatokat cseréljenek
közösségépítés,
önszerveződés,
részvételi
módszerek
témájában.
Ennek kapcsán egy tervező hétvégére invitálunk, melynek célja, hogy ez a rendezvény tényleg a már
meglévő közösségek, közösségcsírák és kezdeményezések igényeihez igazodjon, hogy minél érdekesebb,
izgalmasabb, inspirálóbb és örömtelibb legyen, és hogy közösen a legtöbbet hozzuk ki belőle!
A szombati nap folyamán belekóstolhattok a Közösségi Összejövetel hangulatába, megközelítésébe és
módszereibe, vasárnap pedig a Dragon Dreaming design és egyéb részvételi módszerek segítségével
alámerülünk
a
konkrét
tervezés
folyamatába.
Gyere
el,
ha:
- Érdekel a közösségi lét, és szívesen hozzájárulnál egy erről szóló rendezvény megszervezéséhez.
Ha
vidám,
jó
hangulatú
társaságban
szeretnéd
eltölteni
a
hétvégéd.
- Ha egy közösség tagjaként új inspirációt, lendületet és lelkesedést szeretnél kapni.
- Ha ötleteiddel, tapasztalataiddal és képességeiddel hozzájárulnál a találkozó sikeréhez.
Jelentkezés: Gerzsány Róbert gerzsany@gmail.com, Skype: gerzsany, Mobil: (36)30 837 4538
Program:
Livits
Réka
reka.livits@gmail.com,
Skype:
princessmici
Helyszín:
2000
Szentendre,
Rekettye
u.
8.
Időpont:
2014.
február
22-23.
(szombat
tíztől
vasárnap
este
hatig)
Megközelítés: (1) 5-ös HÉV végállomásig, majd gyalog max. 45 perc vagy busszal. (2) Újpest Városkaputól
busszal
a
Danubius
Szálló
megállóig,
majd
10
perc
séta.
Hozzájárulás (szállás és programköltség): 3000 Ft/ fő (Ha szeretnél a rendezvényen részt venni, de ez anyagi
nehézségekbe
ütközik
számodra,
kérünk,
vedd
fel
a
kapcsolatot
a
szervezőkkel!)
Étkezés: Batyus jelleggel. Kérünk, hozz magaddal néhány hozzávalót az ebédhez, vacsorához vagy házi
készítésű
készételt.
Süti,
ropogtatnivaló
is
jól
jöhet.
Adomány: A szállás és program költségei mellett általad meghatározott összeggel járulhatsz hozzá a hétvége
szervezői költségeihez, illetve a 2. Duna-régiós Közösségi Összejövetel szervezéséhez.

IV. SZEGEDI MAGBÖRZE
Helyszín: Szegedi Szabad Waldorf Iskola, Kolozsvári tér 1-2
Ideje: 2014. március 1. szombat
9:00 Regisztráció
9:30 Megnyitó
9:30 - 13:30 MAG csere-bere
14:00-17:00 Előadások
* Közösség által támogatott diverzitás. Beszélgetés az Évkerék Ökotanya és a Pipacs tanya
zöldségközösségéről
* Volt-e aranykora a dél-alföldi népi gyümölcstermesztésnek? Horváth Dénes
* Régi gabonafajták egy francia gazdapék műhelyében. Fülöp Ádám
* Legyen egy ágyásod! mozgalom bemutatása. Petró Tibor
17:00 Kötetlen beszélgetés
Házigazda a SZÖSZ (Szeri Ökotanyák Szövetsége)
Tájfajtákról, magmegőrzésről, a magbörze jövőjéről és a mezőgazdasági sokféleséget támogató egyéb civil
kezdeményezésekről. Ha szeretnéd bemutatni 5 percben közösséged, egyesületed, gazdaságod tevékenységét,
jelentkezz előzetesen e-mailenben: torokrisztina@gmail.com rövid leírással, elérhetőséggel!

A magokkal érkezők és 14 év alatti gyermekek díjmentesen részt vehetnek a magcserén!
A mag nélkül érkezők 500 Ft hozzájárulás esetén vehetnek részt a börzén, melyhez „5 db lepecsételt üres
magos tasakot” kapnak. Ezekbe a lepecsételt tasakokba a börzéről 5 adag magot kérhetnek bármelyik
asztaltól!
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Vackor Környezet- és Természetvédelmi Egyesület
2. KECSKEMÉTI MAGVAS NAP
Szervező: MÁK (Mozgalom Az Átalakuló Kecskemétért)
Időpont: 2014. Március 1. szombat
Helyszín: Kecskeméti Ifjúsági Otthon, Kecskemét, Kossuth tér 4.
PROGRAM
9:00 Magbörze /Tükörterem/
Megnyitó, mag csere-bere kezdete
9:30-10:00 Dr. Barna Tamás, erdészmérnök, gyümölcsész, iü. szakértő: Ismerkedjünk meg néhány régi
szárazságtűrő gyümölcsfajtával

10:30-11:15 DE ATK Karcagi Kutató Intézet
Czimbalmos Ágnes, nemesítő: Szárazságtűrés javítása hagyományos nemesítési eljárásokkal a DE ATK
Karcagi Kutató Intézetben
Jóvér János, nemesítő: Fajta vagy hibrid? Heterózis nemesítés és szelekció néhány alternatív növény
példáján keresztül
Puskás Árpád, nemesítő: Pillangós virágú növények termesztési lehetőségei a kiskertekben
11:45-12:30 K.Ö.R.T.E., Nagyszékely
Bócsó Renáta: A tájfajták használatának és a magfogás praktikáinak jelentősége a termőtalaj védelmében
Czúcz Judit: Az Arche Noah ‒ osztrák vetőmag megőrző hálózat és az épülő Magház ‒ magyar „civil hálózat
a mezőgazdasági sokféleségért” ismertetése
13:00 – 13:45 Növényi Diverzitás Központ, Tápiószele
Baktay Borbála igazgató: A génbanki munka eredményei
Horváth Lajos osztályvezető: A szárazságtűrés és egyéb tapasztalatok a génbanki felszaporítás során
különböző növények esetében
14:15 – 15:00 Öko Völgy Alapítvány, Somogyvámos
Kun András vezető: Az Alapítvány és kiadványainak bemutatása
Pőcze Vilmos, környezetgazdálkodási vezető, Krisna Völgy, Somogyvámos: Úton a fenntartható gazdálkodás
felé. Miért fontos a saját vetőmag termesztése?
KIÁLLÍTÓK: Növényi Diverzitás Központ, Tápiószele; DE ATK Karcagi Kutató Intézet; K.Ö.R.T.E.,
Nagyszékely; Öko-völgy Alapítvány, Somogyvámos; Nagybugaci Biogazdaság; Gál Tanya.

KISLÉPTÉK HÍREK, INFORMÁCIÓK
Összegyűjtöttük a legfrissebb, aktuális információkat.
:
Útmutatók kistermelőknek, piac szervezőknek:
http://kisleptek.hu/news/2013_december_16_i_muhelymunka_eloadasok_es_utmutatok/2013-12-20-88
Hatósági állásfoglalás kérés a szappanfőzőkért
http://kisleptek.hu/news/szappankeszitokert_hatosagi_allasfoglalas_keres/2014-01-09-90
Megkezdődött a Családi Gazdaságok Nemzetközi Éve!
http://familyfarming2014.hu/hu/hirek
NAK kerekasztal a termelői boltok és a csoportos értékesítési pontok jogi és számviteli kérdéseiről
http://www.nak.hu/hu/kamara/kamarai-hirek/1807-nak-kerekasztal-a-termeloi-boltok-es-a-csoportosertekesitesi-pontok-jogi-es-szamviteli-kerdeseirol
és
http://kisleptek.hu/news/termeloi_boltok_non_profit_gazdasagi_tarsasagok_bevasarlo_kozossegek_doboz_re
ndszerek_kialakitasanak_jogi_felteteleinek_megteremtesere/2013-09-09-63
Képzések, Programajánlók
MAGBÖRZÉK ORSZÁGOSAN:
Febr. 8-márc. 9. (Szentes, Szeged, Pécs, Bátor, Budapest):
http://kisleptek.hu/news/magborzek_2014/2014-01-19-92

Febr. 18. / Budapest
SAJTKÉSZÍTŐKNEK továbbképzés: https://www.facebook.com/events/203020023233159/
Febr. 22-23., 28. Kiskunmajsa, Megújuló energia alkalmazása tanyákon:
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=505585946228313&set=a.312480345538875.75305.312457885541121&type=1&theater
Március 6-8., 14. Kecskemét, Megújuló energia alkalmazása tanyákon:
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=505585946228313&set=a.312480345538875.75305.312457885541121&type=1&theater
Disznóvágások:
http://kisleptek.hu/news/disznovagas_onnek_2014/2014-01-27-97
Ápr. 21. Húsvéti sajtnapok ‒ Vidékjáró:
http://kisleptek.hu/news/videkjaro_partneri_egyuttmukodes_2014_evi_tematikus_napjai/2014-01-18-96
Április 25-27. ZÖLD OT
Monostori Erőd Duna bástya, Komárom – 2014. április 25-27.
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=547788278662510&set=a.379671638807509.85124.297082443733096&type=1&theater
Ápr. 26 Tájházak napja – Vidékjáró:
http://kisleptek.hu/news/videkjaro_partneri_egyuttmukodes_2014_evi_tematikus_napjai/2014-01-18-96
Pályázatok:
Norvég Alap támogatás:
Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása
Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése témában
http://www.norvegalap.hu/documents/10179/170381/PA16_A2_Call_publication_HU.pdf/ad47df24-0da74f57-ad99-eb8f1f391a6e
KLÍMAŐRJÁRAT címmel országos 3 fordulós vetélkedő 2014. február 21-től 2014. június 2-ig. Bővebb
információ: http://www.mtvsz.hu/kornyezeti_neveles
CSALÁDI GAZDASÁGOK NEMZETKÖZI ÉVE ‒ FOTÓPÁLYÁZAT:
http://kisleptek.hu/news/csaladi_gazdasagok_nemzetkozi_eve_2014_nemzetkozi_foto_palyazat/2014-01-20-94

MNVH projektötletek:
http://www.mnvh.eu/projectotlet-felhivasok
Hungarikum pályázat:
http://www.mnvh.eu/node/589122

ÖSSZEFOGÁSSAL A TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK MEGŐRZÉSÉÉRT
A Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány szeretettel meghívja Önt az „Összefogással a természeti
értékeink megőrzéséért” című projekt Bács-Kiskun megyei konferenciájára és a „Rejtett tájakon 2. – A
Duna-Tisza köze és az Északi-középhegység helyi védett területei” című film bemutatójára.
Helyszín:
Kecskeméti Főiskola – Tudósház, Multifunkcionális terem (4. emelet)
6000 Kecskemét, Homokszem u. 3-5.
Időpont:
2014. február 18. kedd, 10:00 óra
Program:
10:00 – 10:30 Köszöntő
10:30 – 10:50 Az „Összefogással a természeti értékeink megőrzéséért” projekt bemutatása
10:50 – 11:20 Bács-Kiskun megye helyi jelentőségű védett területei
11:20 – 11:45 Kávészünet
11:45 – 12:15 Értékőrző gazdálkodás Natura 2000 területeken
12:15 – 13:00 Filmbemutató: „REJTETT TÁJAKON 2. ‒ A Duna-Tisza köze és az Északi-középhegység
helyi védett területei”
A filmet rendezte: Karácsony Sándor
Rendezvényünk célja, hogy minél több érdekelt szakemberhez eljuttassuk a projekt során összegyűjtött
információkat, hasznos tudnivalókat, ezért mindenkinek lehetőséget nyújtunk a következő szakmai anyagok
kézhez vételére és terjesztésére. Kérjük, hogy a regisztrációs felületen feltétlenül jelezze, hogy melyik
kiadványból hány darabot szeretne átvenni terjesztésre.
1. „Értékőrző gazdálkodás Natura 2000 területeken”
Színes, 90 oldalas gyakorlati útmutató gazdálkodóknak, földhasználóknak, önkormányzati képviselőknek és
a természetvédelem iránt érdeklődőknek.
2. Bács-Kiskun megye helyi jelentőségű természetvédelmi területeit bemutató térkép
A Bács-Kiskun megyei helyi jelentőségű természetvédelmi területek helyét és rövid leírását tartalmazó 2
oldalas térkép, mely önkormányzatok, oktatási intézmények és a téma iránt érdeklődő magánszemélyek
számára készült.
3. Az ország összes helyi jelentőségű védett területének helyét bemutató plakát
A plakát önkormányzatok, oktatási intézmények és a téma iránt érdeklődő magánszemélyek számára készült.
Az eseményen való részvétel ingyenes, regisztráció szükséges.
Kérjük, hogy részvételi szándékát legkésőbb február 14. péntek 14:00 óráig jelezze az info@provertes email
címen.
A konferencia sorozat következő állomásai:
2014.02.25. Szolnok, 2014.02.26. Szeged, 2014.03.04. Debrecen, 2014.03.05. Nyíregyháza, 2014.03.11.
Békéscsaba, 2014.03.18. Budapest
Tervezett időpontok, a változtatás jogát fenntartjuk.
További információ:
info@provertes.hu
Balogh Eszter kommunikációs tanácsadó. E: balogh.eszter@magnastudio.hu T: +36 (30) 431 410

BOLYAVÁRI ESTÉK
2014. Jégbontó/február havának 14. napján, péntek este hét órakor kezdődő alkalmára
Utánunk az özönvíz ‒ kollektív önfelszámolás. Vendégünk: Hossó Andrea
http://www.youtube.com/watch?v=9eMP3DIpPC
Az aranybányán ülve kéregetünk
Fel kell ismernünk, hogy olyan kincseken ülünk, amelyek kiaknázásra várnak a magunk és az országunk
hasznára, ehelyett azokat egy tollvonással átengedjük a nagytőkének és a külföldi érdekeltségeknek. Ez a

kivéreztetett, elszegényedett és lepusztult ország olyan, mint az a koldus, aki aranybányán ülve kéreget –
nyilatkozta a Barikádnak Dr. Hossó Andrea.
A közgazdász és nemzetközi pénzügyi szakértő felhívta lapunk figyelmét, ha a földünk külföldi tulajdonba
kerül, ez az ország megszűnik létezni. Éppen ezért az Anyaföldvédelmi Kerekasztal elkészítette a nemzeti
földtörvény koncepcióját. Az a terv ugyanis, amit a kormány elfogadott, neoliberális gazdaságfilozófián
alapuló, a nagytőke érdekeit képviselő törvény.
(részlet, teljes szöveg az „Így írunk mi” melléklet 10-13. oldalán)
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
„CÉLKERESZTBEN a GMO-k MEZŐGAZDASÁGI FELHASZNÁLÁSA”
2014. február 20-án a Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkársága és az Országgyűlés
Mezőgazdasági bizottsága a fenti címmel országgyűlési nyílt napot szervez.
Helyszín: Budapest, Országház - Vadászterem, Kossuth Lajos tér 1-3.
Időpont: 2014. február 20. (csütörtök), 10.00 – 14.30
A program ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
A részletes programot, valamint az előzetes regisztrációhoz szükséges formanyomtatványt levelemhez
csatolva megtalálja.
Kérem, hogy a regisztrációs lapot legkésőbb február 14-ig küldje vissza a gmo@vm.gov.hu e-mail címre
vagy az alábbi faxszámra: 795 0069
AJÁNLÓ: NÉPRAJZI LÁTÓHATÁR, ÖKOFALU-szám
A Néprajzi Látóhatár a Györffy István Néprajzi Egyesület 1992-ben elindult, debreceni székhelyű folyóirata.
Az egyesület célkitűzései között a legfontosabb a határokon kívüli magyarság népi kultúrájának kutatása, a
tudományos műhelyek eredményeinek összefogása volt, a folyóirat pedig a kárpát-medencei magyarság
néprajzi fóruma kívánt lenni. 2013-tól a Néprajzi Látóhatár átalakult: a szerkesztők arra vállalkoznak, hogy a
negyedévente megjelenő lapszámok a hagyományosan jelentős és a kortárs néprajzi-antropológiai, illetve
társadalomtudományi kérdéseket tematikus formában tárgyalják. Ennek egyik eredményeként jöhetett létre az
ökofalu-szám (2013/3.), melyben tanulmányok, könyvbemutatók és egy sajátos montázs kapott helyet.
Borsos Béla (állatorvos, geográfus, maga is ökofalu-alapító) esszéje a külső és a belső szemszöget egyesíti,
amikor az ökofalvakat azok közösségi és rendszerelméleti vonatkozásai felől közelíti meg. Ez után két, a
pécsi Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszéken végzett fiatal néprajzkutató esettanulmánya következik,
melyek szintén a közösség kérdéseit járják körbe: Giczi Barna a fenntarthatóság felől értelmezi Krisna-völgy
ökofalu közösségépítési metódusait, és egyáltalán, az ökofalu működését; Varga Judit pedig a térhasználat
vizsgálatával fogalmazza meg egy ökofalu, egy ökoközösség lehetséges határait.
A könyvismertetések olyan könyveket mutatnak be, melyek témája az ökofalusiakat is érinti és érdekli, a
könyvekben foglalt tudást ők maguk is gyakorolják, illetve igyekeznek elsajátítani. A hagyományos paraszti
tudásra mint forrásra tekintenek, amiből a gazdálkodás, a tájhasználat módjait tudják – a jelen korhoz
adaptálva – elsajátítani (lásd Máté Gábor könyvismertetését: Molnár Zsolt: A Hortobágy pásztorszemmel. A
puszta növényvilága. Hortobágy Természetvédelmi Közalapítvány, Debrecen, 2012. 160. p). Az ehető
vadnövények világa pedig az ökofalu-lakók számára teljesen természetes, ismerős világ: a természet
közelében élve a vadnövények fogyasztása számukra mindennapi gyakorlat és a természet kínálta erőforrások
széleskörű – de nem kizsákmányoló – fel-használásának része (lásd Czégényi Dóra könyvismertetését: Dénes
Andrea (szerk.): Ehető vadnövények a Kárpát-medencében. Dunántúli Dolgozatok, Természettudományi
Sorozat 13., Janus Pannonius Múzeum, Pécs, 2013. 102 p.).
A tudományos szövegek és esszék mellett a hazai ökofalvakról készült, szövegekből és fotókból álló
montázst olvashat illetve láthat az olvasó. A szerkesztőség felkért néhány ökofalu-lakót, hogy írjon pár sort
saját közösségéről és az ökofalu-gondolatról – Gyűrűfűhöz, Visnyeszéplakhoz és a nagyszékelyi közösséghez
kerülünk így közelebb. Másutt interjúrészletekkel mutattuk meg, hogy mit jelent az adott ökofalu a benne
élők számára (Krisna-völgy). Végül az ökofalu-mozgalmat kívülről vizsgáló, a mozgalmat méltató, és a

benne élők véleményét felvillantó mondatokból, gondolatokból áll össze egy – szintén montázsszerű – kép az
ökofalvak jelentőségéről és lehetőségeiről.
A Györffy István Néprajzi Egyesület nem terjeszti a Néprajzi Látóhatár c. folyóiratot kereskedelmi
forgalomban, az előfizetésről illetve az egyes számok elérhetőségéről a szerkesztőség ad tájékoztatást a
következő címen: neprajzilatohatar@gmail.com.
Farkas Judit, Pécs

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

In memoriam Mese

