MÉH e-HÍRLEVÉL
3. SZÁM, 2013. február 6.

Kedves Barátaink!
Egy kis szondázásra kérünk benneteket. S nem kell mindjárt rosszra gondolni: az új szerkezet információszórásunkkal kapcsolatban várunk válaszokat. Jónak tartod-e a mostani változtatásainkat, miszerint az
évszakokhoz igazodó, magazinjelleg vé vált újság mellett elindítottuk a kéthetenkénti, csak elektronikusan
hozzáférhet  „gyors reagálású” hírcsokort? Ez utóbbi azzal jár, hogy kisebb gondot fordítunk a
szerkesztésre, lektorálásra a minél gyorsabb közreadás miatt. Értékeljétek az eddigieket, mi tetszett ebben a
3. számban, s mi nem? Mivel b vítenétek? S természetesen várjuk a híreiteket!
Zaja Péter (namzi)

KIÉ LESZ A FÖLD?
Civil szakmai álláspontok a földforgalmi törvény tervezetér l
Ideje: 2013. február 7-e, 15 óra
Helye: Alapvet  Jogok Biztosának Hivatala / (1051 Budapest, Nádor u. 22.)
Bevezet  el adók:
Prof. Dr. Tanka Endre, a Károli Gáspár Egyetem tanszékvezet  je
Dr. Roszík Péter, a Magyar Biokultúra Szövetség alelnöke
Kajner Péter, a Szövetség az Él Tiszáért elnöke


ÉL FALUÉRT!
Faluközösségek és a föld (A földkérdés társadalomgazdasági vetülete)
A Magyar Közgazdasági Társaság Társadalomgazdasági Szakosztálya, és a Budapesti Corvinus Egyetem
Közgazdászok a közpolitikában diákszervezete vitát rendez az alábbi témában:
Id  pont: 2013. február 11. (hétf ), 18.00.
Helyszín: Corvinus Egyetem F vám téri épületében a földszinti III. terem,
Budapest, 1093 F vám tér 8. (bejárat a Duna fel l)
Bevezet  t mond: Vass Csaba
El adók: Andrásfalvy Bertalan (professzor emeritus, Pécsi Tudományegyetem)
Tanka Endre (egyetemi tanár, Károli Gáspár Református Egyetem)
Hozzászólásra felkért el adók:
Lakatosné Sira Magdolna (polgármester, Túristvándi)
Nagy Sándor (vezérigazgató-elnök, Balatonboglári Pinceszövetkezet)

NÉPI HAGYOMÁNYÚ SZAPPANF  Z TÁBOR - SZÁR
2013. február 23-24-én 2 napos szappanf z tábort tartunk Száron 7-10 f részére, (Budapestt  l 50 Km-re)
A tábor legalább öt jelentkez részvétele esetén indul.
A tábor anyaga, a régi népi szappanf z hagyományokra épül, üstökben, szabadt zön f zve, meleg
eljárással.
Egyszer , tapasztalati receptúrával és mennyiségi arányokkal, ráhangolódással dolgozunk, nem didaktikus
iskolai módszerekkel, melyek csökkenthetik a kreativitást.
Célunk, hogy mindenki ráérezzen a felhasznált anyagok, elemek tulajdonságaira és a velük való bánásra,
hogy hazatérve otthon is elkezdhesse kibontani, saját maga megtapasztalni, a hétvégén látottakat, rálépve a
szappanf zés tanulásának útjára.
A tábor folyamán házi használatú mosószappanok, krémszappanok és tejes, f szeres szappanok készülnek.

A következ alapanyagokból válogatunk:
- Állati zsiradék: disznózsír, marhafaggyú
- Növényi olajok: napraforgó olaj, pálmazsír
- Fahamu
- Nátrium-hidroxid
- Gyógy- és f szernövények
- Tej
I. Nap - 2013. Február 23-án, Szombaton 9-17 óra
- Elméleti áttekintés
- Hamulúg f zés
- Szappanf zés napraforgó olajból nátrium-hidroxiddal, meleg eljárással
- Szappanf zés kókuszzsírból nátrium-hidroxiddal, meleg eljárással
- Szappanf zés hamulúggal
- Szappanok kiöntése formába
II. Nap - 2013. Február 24-én, Vasárnap 9-17 óra
- Az els nap nátronlúggal készült szappanok másodf zése
- Növényekkel való f szerezés
- Tej hozzáadása
- Szappanok Formázása
Mindkét nap szabad t zön, üstben, fat zzel f zünk, csapadék esetén fedett helyen.
Mindenki kap a megf zött szappanokból elvitelre.
Vásárolni lehet majd szappanf z szódát (NAOH – Nátrium-Hidroxid), ami a szappanf zéshez szükséges.
ÍZELÍT  KÉPANYAG
- http://bit.ly/szappan-hamuluggal
- http://bit.ly/szappan-kertben
SZÁLLÁS: Az Élni Jó Ház-ban (2.000.- Ft/F /Éj)
- Honlap: www.elnijo.eoldal.hu
- Facebook: http://bit.ly/szallas-sz
ÉTKEZÉS: Helyben - Élni Jó Ház - Kemencés ételek
- Reggeli-Vacsora - 500-500.- Ft
- Ebéd - 1.000.- Ft
Étkezés a tábor teljes idejére: Ebéd-Vacsora-Reggeli-Ebéd - 3.000.- Ft
JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE: A 10 f s létszám betöltése vagy 2013. február 20.
ÉRDEKL DÉS: termeszetes.elelmek@gmail.com

Motollás Farsang 2013. Böjtel hava, február 9.
Helyszín: Homokkerti Közösségi Ház, Debrecen, Szabó Kálmán utca 68.
15.00 órától 18.30 óráig Családi délután: Kézm vesség, aprók táncháza, Dal- és játéktanítás
Maszk készítése természetes anyagokból, ciroklovacska, fakanálbábok készítése, faragás, b rözés,
kosárfonás, kovácsolás;
Farsangi mulatság gyerekeknek felcsíki táncokkal és játékokkal, tanítanak a F nix Néptáncegyüttes
táncosai, zenél Battai István (Batka) barátaival
19.00 órától 21.30 óráig Esti Motolla ifjaknak és feln  tteknek
Motollás farsangi mulatság felcsíki muzsikára, talpalávalót szolgáltatnak Batka és barátai, ropják a F nix
táncosai
Belép jegy ára: 7 év alatt: 350 Ft • 7 évt  l diákigazolvánnyal: 450 Ft Feln tteknek: 550 Ft

Nagycsaládoknak (3 gyerek+2 feln tt): 1200 Ft, öt f fölött: 1400 Ft
Tagdíjunk: 1000 Ft/év/f

GYÜMÖLCSFÁKAT A KÖZTERÜLETEKRE!
Minden gyerek számára elérhet vé kell tenni a gyümölcsöket, akár közterületekre ültetett fákkal,
cserjékkel. Az shonos fajták vegyszermentesen is termeszthet ek. Oldjuk meg, hogy a közterületeken is
legyenek ezekb l a gyümölcsfákból, így a gyerekek napi szinten látják, hozzászoknak, hozzájutnak a
gyümölcsökhöz és a benne rejl vitaminokhoz.
Legyen úgy mint régen!
A hasznosíthatóság felgyorsítása érdekében a következ ket lehetne tenni:
A közterületeken meglév és a célnak megfelel fák felkutatása, rendbetétele, termésének begy jtése. A
fajta szempontjából alkalmas alanyokat szemzéssel, oltással hasznosítani.
Csatlakozz! http://www.facebook.com/pages/Gyümölcsfákat-a-közterületekre/491477844227812

ORSZÁGOS MAGBÖRZE HÁLÓZAT
A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat segítségével összegy lt országosan mintegy 20 helyszín, ahol az
elkötelezett civil szervezetek, magánszemélyek MAGBÖRZE csere-bere programot szerveznek.
Február 8. Hegyesd, Kultúrház, Pet fi utca – Zrínyi utca sarka 17 órától, Szervez : warep-b@hu.inter.net
Február 9. Budaörs, 2040., sz u. 9. , 11-16 óráig, Szervez : Horváth Andrea,
horvath.andrea.panna@gmail.com
Február 10. Pécs, Király u. 23-25, Nappali Bár, Szervez : Sz cs Eszter, e.szucs@gmail.com
Február 16. Eger, Padlás adománybolt 9-13 óráig, Szervez : Banya-Tanya Al., orsi.mathe@gmail.com
Február 16. Visnyeszéplak, Faluház: 14-16 óráig (oltóvessz is), Szervez : VFKE, namzi@tvn.hu
Február 23. Bp. VIII. ker. Gyulai Pál u. 12. Szatyor Bolt, Szervez : Szatyor Egy. zoldszatyor@gmail.com
Február 23. Budapest, MÜSZI 17-19 óráig, Szervez : ZÖLD Fiatalok agnes_repka@yahoo.com
Február 24. Bátor, Faluház 15-órától, Szervez : Banya-Tanya Alalpítvány orsi.mathe@gmail.com
Március 02. Kecskemét,Kecskeméti Ifjúsági Otthon, Szervez : Kecskeméti Szatyor Egyesület
valkai.istvan@gmail.com
Március 02. Bp.1192, Petúr u. 7. WKK Wekerlei Kultúrház és Könyvtár 15-19 óráig, Szervez :
magnesz@yahoo.co.uk, trace.wheatley@gmail.com
Március 09. Szeged,Kolozsvári tér 1-2. Waldorf iskola, Szervez : evkerek.okotanya@gmail.com
Március 09. Pilis,Móricz Zsigmond Közösségi Ház, 9 órától, Szervez : KlímaBarát Települések
Szövetsége, 20/9642553
Március 09. MAGFALVA (Monor és Gomba között), Szervez : Géczy Margit 20/2797450
Március 10. Esztergom, Karádi Szilvia karadi.szilvia@vipmail.hu
A Magbörze Hálózat hírei: http://www.elotisza.hu/hirek/2013/01/30/orszagos-magborze-halozat

„SAJÁT HÁZ, SAJÁT KENYÉR” FELN TTKÉPZÉS A KACÁR- TANYÁN
A Kacár-tanya háztáji gyakorló gazdaság feln ttképz gyakorlati tanfolyamot indít Szokolyán
„Hagyományos gazdálkodás” és „Népi építészet” témakörben, „Saját ház, saját kenyér” címmel.
Id tartam: 1 év. Havi egy hétvége azaz 12 alkalom.
További információk a honlapon: www.kacar.hu, T: 20/374 0267 (Lénárt István)

BOLYAVÁRI ESTÉK
Jégbontó/február hava /Szent Zsuzsánna hava …
15. Szalay Zsuzsanna:
22. Andrásfalvy Bertalan: A magyar föld múltja, jelene és jöv je
23. Kiszebábu-égetés, szombat délel tt, …
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AJÁNLÓ
Kárpát-Medence útikönyv - Barangolás a Kárpát-medencében
Barlangok, er dtemplomok, földvárak, források, hágók- tet k, kolostorok, romok, múzeumok,
templomok, várak stb.
http://www.karpat-medence.hu/

TermF föld-védelmi elF adások (Bencsik János, Varga István, Molnár Attila).
http://player.vimeo.com/video/58820180

Az Ökológiai MezG gazdasági Kutatóintézet projekt menedzser munkatársat keres.
Az új munkatárs feladatai:

• Az ÖMKi futó és újonnan induló programjainak szervezési, kommunikációs hátterének biztosítása:
Rendezvények szervezésében, publikációk megírásában, honlap tartalomfejlesztésében,
elektronikus kapcsolattartásban való részvétel. Ide tartozik pl. a szóróanyagok és hírlevelek
(tartalmi és formai) szerkesztése, az állandó folyóirat megjelenések kezelése, részvétel a hazai és
nemzetközi szakmai események elH készítési és lebonyolítási feladataiban.
• Az ÖMKi PhD és posztdoktori ösztöndíj programja mI ködtetésében való részvétel, kapcsolattartás
az ösztöndíjasokkal.
• Az irodai beszerzések és adminisztratív feladatok felügyelete.
• Pályázati források felkutatása és pályázatok megírásában való részvétel.
• Ezen felül a lehet H ség adott az önálló projekt-fejlesztésre és megvalósításra.
Elvárt készségek: Kommunikációs és szervezH készség, stratégiai gondolkodás és tervezés, kreativitás és
önállóság.
ElH ny az agrár szakismeret, különösen a biogazdálkodás területén való tájékozottság. Nyelvismeret (angol
és német) nagy elH ny.
Jelentkezni 2013. február 15-ig lehet, magyar és angol, vagy magyar és német nyelv J önéletrajzzal.
Jelentkezés: Dr. Drexler Dóra, ügyvezet H dora.drexler(@)biokutatas.hu, T: 20 346 91 20

MEGALAKULT A GAZDÁLKODÓ CSALÁDOK SZÖVETSÉGE
Az Ángyán Józsefet támogató gazdák „Gazdálkodó Családok Szövetsége” néven érdekképviseleti
szervezetet alapítottak, mert szükségesnek tartják, hogy a gazdálkodásból megélni kívánó, magukra
hagyott családoknak saját érdekképviselete legyen. Várják soraikba azokat a gazdatársakat, akik úgy érzik,
hogy gazdaságuk fejlH dése nincs biztosítva, így családjuk megélhetése és jövH je veszélybe kerülhet.
A Gazdálkodó Családok Szövetsége követeli, hogy a Dr. Ángyán József nevével fémjelzett agrár- és
vidékpolitikát, nemzeti vidékstratégiát következetesen és határozottan hajtsák végre, az abban foglalt
nemzeti programokat haladéktalanul indítsák el!
Tiszta és egyértelmI viszonyokat akarnak, ezért követelik, hogy a termH föld vásárlás és bérlés esetén a
valóban helyben lakó, az adott településen élH gazdálkodó családok érdekei érvényesüljenek, a települések
legfontosabb er H forrását jelent H termH föld a helyi gazdálkodó családokhoz és a fiatalokhoz kerüljön, a
település földjének haszna a helyi közösséget gyarapítsa, azt a rátelepülH , spekuláns t H ke ne tudja elvonni.
A Gazdaszövetség - a jövedelemelszívó nagyt H kés integrátorok er H szakos térségi telepítése helyett - a helyi
és regionális szinten szervezH d H , az ott élH k tulajdonában levH feldolgozóipar és élelmiszerkereskedelem
fejlesztését, többcélú szövetkezeteik kialakítását támogatja, ezek létrejöttének állami eszközökkel való
segítését követeli.
A Gazdálkodó Családok Szövetségéhez a gazdák rendes tagként, az ügyet támogatók pártoló tagként
csatlakozhatnak.
Kapcsolat: Teichel István Fényposta: gazdak2013.ti@gmail.com

A Magyar ÉlK falu Hálózat e-hírlevelét szerkesztette: Zaja Péter
Elérhet L ség: namzi@tvn.hu

Munkánkat támogatja: Ökotárs Alapítvány, Természetes Életmód Alapítvány és a Visnyeszéplaki
FaluvédH és KözmI velH dési Egyesület

