MÉH e-HÍRLEVÉL
4. SZÁM, 2013. február 20.
Kedves Barátaink!
Köszönjük a sok értékes hozzászólást, észrevételt, amit az új típusú hírlevélhez küldtetek! Mindjárt át is
ültettük a gyakorlatba az egyik javaslatot: ezentúl lesz tartalomjegyzék a hírlevél elején.
A MÉH hírcsatornáiban folyamatos bővülést észlelhettek: A honlapon megjelent ugye a
blog (http://elofalu.blog.hu/) mint lehetőség a témákban hozzászólásra, vitákra. Emellett hasonló célból
hoztuk létre a Facebook-on az Élőfalu-oldalt: http://www.facebook.com/Elofalu?fref=ts.
Használjátok ezeket közös épülésünkre!! Továbbra is várjuk a programokat, híreket, hozzászólásokat!
Zaja Péter (namzi)
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Kié lesz a magyar föld?
Több
mint
száz
civil
szervezet
a
földforgalmi
törvénytervezet
átalakításáért!!
145 civil szervezet és gazdatanács közösen értékelte a földforgalmi törvénytervezethez érkezett módosító
indítványokat. A törvényjavaslatot korábban élesen bíráló szervezetek elsősorban Ángyán József és
Bencsik János indítványait támogatják, amelyek elfogadásával a földtörvény a fenntarthatóságot és a vidék
felemelkedésének ügyét szolgálná.
Az állásfoglalást kezdeményező szervezetek (CSEMETE Egyesület, Kishantosi Vidékfejlesztési Központ,
Magyar Biokultúra Szövetség, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Magyar
Természetvédők Szövetsége, Szövetség az Élő Tiszáért, Szülőföld Mozgalom) részletes elemezést
készítettek a tavaly ősszel a Parlament elé terjesztett T/7979. számú földforgalmi törvénytervezethez
benyújtott 204 módosító indítványról. Ilyen részletességű munkát módosító indítványokról az elmúlt
években egyetlen civil csoportosulás sem készített. Az állásfoglaláshoz a természetvédelemmel és
vidékfejlesztéssel foglalkozó szakmai szervezetek mellett harminc helyi gazdatanács is csatlakozott, illetve
olyan
tekintélyes
társadalmi
szervezet
is,
mint
a
Professzorok
Batthyány
Köre.
Állásfoglalásukban a civilek aggodalmukat fejezték ki, hogy amennyiben a jelenlegi terveket fogadja el az
Országgyűlés, az a nagybirtok megerősödéséhez és a vidék elszegényedéséhez vezet. A 15 oldalas elemzés
szerint Ángyán József és Bencsik János (FIDESZ) képviselők által benyújtott 72 indítvány egy összefüggő
rendszert alkot, amelyek elfogadásával a törvény a fenntarthatóságot és a vidék felemelkedésének ügyét

szolgálná. A szervezetek emellett a legtöbb támogatható javaslatot az LMP, a Jobbik, illetve Molnár
Oszkár független képviselő által benyújtott indítványai között találták; legkevésbé az MSZP által beadott
javaslatokat támogatják, mivel ezek még a kormány terveinél is jobban szolgálnák a nagybirtokra épülő
mezőgazdaság ügyét, bár ezen javaslatok közül is elfogadhatónak tartanak két indítványt.
Kajner Péter, a Szövetség az Élő Tiszáért elnöke fontosnak tartja, hogy a földhöz jutásnál élvezzenek
valódi előnyt a településen élők. A távolabbi lakóhelyű, illetve székhelyű termelők akkor juthassanak
földhöz, ha a helyiek közül nincs, aki igényt tartana rá. Kerüljenek előnybe a fenntartható módon
gazdálkodók és a gazdálkodni kívánó, gyermeket vállaló párok. Szükséges a földbirtoklás és földhasználat
terén a kiskapuk bezárása is, hogy ne lehessen az érvényes felső korlátoknál több földet vásárolni vagy
használni.
Roszík Péter, a Magyar Biokultúra Szövetség elnökségi tagja hangsúlyozta, hogy a helyi közösségeknek
döntő szava kell, hogy legyen a földekkel kapcsolatos ügyleteknél. A helyi földbizottságokat a településen
élők közül kell megválasztani és legalább együttdöntési jogot kell nekik adni. Lényeges, hogy a
földforgalmi szabályok nyújtsanak hatékony védelmet a spekuláció és a letelepedni nem kívánó külföldiek
tulajdonszerzése
ellen
is.
Farkas István, a Magyar Természetvédők Szövetsége elnöke rámutatott, hogy akciójukkal a civil
társadalom egyértelműen üzen a politika számára: csak olyan földszabályozás elfogadható, amely a
Vidékstratégia szellemiségének megfelelően a családi gazdálkodást és a fenntarthatóságot helyezi előtérbe
és nem enged teret a termőfölddel kapcsolatos tőkespekulációnak. Az elnök kiemelte, hogy a
gazdatanácsok csatlakozása jelzi, hogy a vidéki lakosság egyre jobban artikulálja és hallatja véleményét a
szülőfölddel
kapcsolatos
ügyekben.
A szervezetek kifejtették, hogy a parlamenti vita folytatását is figyelemmel fogják kísérni, beleértve a föld
üggyel kapcsolatos később benyújtandó törvénytervezeteket is.
Bővebb információk és az aláíró szervezetek listája itt: http://www.mtvsz.hu/kie_lesz_a_magyar_fold

III. Szegedi magbörze és Magvas nap
Ideje: 2013. március 9., szombat
Helye: Szegedi Szabad Waldorf Iskola, Kolozsvári tér 12.
Mi az a mag csere börze? Az emberek ebben a pár órában elcserélhetik egymás közt azon zöldség, virág,
gabona vagy fűszernövény magjaikat (a lent olvasható szabályzatnak megfelelő módon), melyekből túl sok
van nekik, vagy melyekre nincsen szükségük, cserébe az általuk régóta keresett vagy netán ismeretlen, de
számukra izgalmas fajták magjaiért. Ez egy remek közösségi esemény is egyben, ahol sok-sok új
ismeretséget köthetsz kertészekkel, új fajtákat, növényeket, magokat ismerhetsz meg, melyekről eddig nem
is hallottál, de szívesen kipróbálnád, termesztenéd, megkóstolnád az idei évben.
9:00-10:00 Regisztráció, magtasakkészítés és feliratozás
10:00-14:00 Magbörze
• Mag cserebere,
• Teaház és magos büfé,
• Filmvetítések,
• Magfogási műhely,
• Gyermek játszóház
14:00-17:00 Előadások:
Tápiószelei Növényi Diverzitás Központ: Tájfajták újbóli termesztésbe kerülésének lehetőségei
Bócsó Renáta és Juhász Attila – fajtafenntartók: A nagyszékelyi civil magbank és fajtafenntartás
Kiss László – VACKÖRTE: Május végén indul a MAGHÁZ, Civil maghálózat a kultúrnövény-diverzitás
és a mezőgazdasági sokféleség megőrzéséért
Komáromi János – Nagydorog és Vidéke Földművelő-gazdák Szövetkezete: Milyen lehetőségeket rejt

a tájfajta gabonatermesztése egy biogazdálkodó számára?
A részletes program és a magbörze szabályai a mellékletben vagy az alábbi oldalakon olvashatók!
http://www.vackorte.hu
http://www.evkerek.blogspot.com
Vackor Környezet és Természetvédelmi Egyesület

BIOKERTÉSZET TANFOLYAM KRISNA-VÖLGYBEN
Időpontok: (4 független hétvége, más-más programmal, jelentkezni mindegyikre külön-külön kell!)
1. 2013. március 9-10.
2. 2013. április 13-14.
3. 2013. július 27-28.
4. 2013. szeptember 7-8.
Helyszín: Somogyvámos, Krisna-völgy
A tanfolyam programja az időpontnak megfelelő szezonális feladatokra koncentrál, a program felépítése
tehát követi a természet ritmusát, és a biokertészek időszerű munkáit. A hangsúly a gyakorlaton van. A
gyakorlati oktatás során bekapcsolódunk Krisna-völgy biogazdaságának munkálataiba, az ott zajló
tevékenységek, bevált módszerek alapján fejlesztjük a résztvevők tudását.
Az oktatók meghívott szakértők, illetve a Krisna-völgyi kertészek (ld. a részletes programtervet!).
JELENTKEZÉSI INFORMÁCIÓK
A jelentkezés határideje: 2013. február 15.
A tanfolyamon való részvétel ingyenes, de feltételei vannak:
- Az előzetes bejelentkezés és ennek elfogadása a szervezők részéről (az elfogadás jelentkezési sorrendben
történik a létszám függvényében, az elfogadásról e-mail útján visszajelzést küldünk).
- A pályázati támogatás miatt minden tanfolyamrész (hétvége) elején és végén egy kérdőívet kérünk
kitölteni, amely a támogató részére szolgál a részvétel igazolásául.
- A nagy érdeklődésre való tekintettel jelentkezni kizárólag teljes hétvégékre lehet (egy-egy napra külön
nem).
A jelentkezés módja: Kérjük, töltse ki az online jelentkezési lapot, amelyet ezen a linken talál:
http://goo.gl/CuSDk
Egységesített, kedvezményes szállásdíj: 3000 Ft/fő/éj (elhelyezés apartmanokban)
Kedvezményes étkezési költség (szombati reggeli, ebéd, vacsora, vasárnapi reggeli, ebéd): 3200 Ft/fő
További információk:
Borka Péter (Koda Nitai dasz) (Öko-völgy Alapítvány): borka.peter@okovolgy.hu; tel.: 30/371-69-52
Első hétvége, 2013. március 9-10.

A gyümölcstermő fák és cserjék, valamint a szőlő bemutatása; betegségek, betegségek megelőzése; tavaszi
faápolás; a metszés célja, alapelvei, eszközei; metszés bemutató majd gyakorlat.
Oktatók:
Aszalai Ernő, ökogazda, a Dél-Alföldi Biokultúra Egyesület Hódmezővásárhelyi Csoportjának vezetője
Földi Mihály, okleveles kertészmérnök, ÖMKI

Kérjük, hogy minden résztvevő hozzon magával metszőollót, és „terepi” ruházatot
Helyszín: tanterem, gyümölcsös
Második hétvége, 2013. április 13-14.
Téma: Zöldségeskert tervezése. Holdnaptár, növénytársítás. Szaporítás: magvetés, palántázás. Talaj
előkészítés, komposztálás. Magvak beszerzése. Aktuális agrotechnikai munkák.
Oktató: Antal Balázs (BalaModakadász), Krisna-völgy kertészetének vezetője
A részletes programot később küldjük ki.
Harmadik hétvége, 2013. július 27-28.
Téma: Növényvédelem, kór- és kárképek, tápoldatok. Gyógynövények a természetben és a kerti
művelésben.
Zöldmetszés. Aktuális agrotechnikai munkák.
Oktatók: Földi Mihály, okleveles kertészmérnök, ÖMKI és Antal Balázs (BalaModakadász), Krisna-völgy
kertészetének vezetője
A részletes programot később küldjük ki.
Negyedik hétvége, 2013. szeptember 7-8.
Téma: Betakarítás, befőzés, aszalás. Alapvető főzéstechnikák a lakto-vegetáriánus konyhaművészetben.
Fűszernövények, zöldség- és gyümölcsfajok és fajták. Bolti kiegészítők tudatos beszerzése.
Oktatók: Pőcze Vilmos (Pártha dász) és Antal Balázs (BalaModakadász), Krisna-völgy kertészetének
vezetői
A részletes programot később küldjük ki.

Beszélgetés a közösségi mezőgazdaságról, dobozrendszerekről
Európában egyre inkább erősödik a közösségi mezőgazdálkodás mozgalma: gazdálkodók és vásárlóik
alkotnak közösséget, hogy így segítsék egymást. A hosszú távú elköteleződésért cserébe a termelők biztos
megélhetést, a fogyasztók pedig megbízható helyről származó, jó minőségű élelmiszert kapnak.
Időpont: 2013.február 22. (péntek) 16:00 - 18:00
Helyszín: Francia Intézet (1011 Budapest, Fő u. 17.)
Amennyiben szeretnél gyakorlati információt, tanácsot is kapni a témában, ahhoz, hogy magad is
elindíthass egy dobozrendszert, jelentkezz a február 23-i workshopunkra itt! Program:
*16:00 - 16:15 Mi az a közösségi mezőgazdálkodás? Dobozrendszerek Európában és Magyarországon –
Perényi Zsófia, Tudatos Vásárlók Egyesülete
*16:15 - 16:30 Közösségi mezőgazdálkodás Svájcban – Josy Taramarcaz, AGRIDEA (Svájc)
*16:30 - 16:45 CSA kezdeményezések Franciaországban és Németországban – Astrid Gerz, AGRIDEA,
(Svájc)
*16:45 - 17:00 Biokert, Szigetmonostor – Egy magyarországi dobozrendszer bemutatása – Pető Áron,
gazdálkodó (Biokert, Szigetmonostor)
*17:00 - 18:00 Pódiumbeszélgetés az előadókkal. Moderátor: Horváth Gergő, Tudatos Vásárlók
Egyesülete
A francia nyelvű előadások alatt tolmácsolást biztosítunk.
A részvétel ingyenes. Részvételi szándékodat kérjük, jelezd Perényi Zsófiánál a zsofi@tve.hu címen.
További információk ugyanezen az e-mail címen vagy a 06 30 852 5214 számon.

HELYI TERMÉKEK A PIACON ÉS AZ ASZTALON:
EGYÜTTMŰKÖDÉS VAGY
VERSENY?? Ware Borbála biogazda, a Biokultúra Egyesület KD-i tagozata elnökének előadása
2013. február 22-én 17 órakor Nemeshanyban
Nemeshany, Faluház, Petőfi u. 85.
Várunk szeretettel, bizalommal!
V. Judit T: 87 721 884

BOLYAVÁRI ESTÉK
Jégbontó/február hava 22.: Andrásfalvy Bertalan: A magyar föld múltja, jelene és jövője
Kikelet/március hava 1.: Bernád Ilona: „Isteni folyamat”, Gyermekáldás, bábaság a magyar
néphagyományban
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
SusCafé - minipiac és közösségi klub
Idő: 2013. február 21. csütörtök, 12-től 18 óráig
Hely: Drunken Tailor, 1081 Bp, Népszínház u. 26.
Hetente megrendezésre kerülő találkozó, csere-berével egybekötve, hogy rendszeresen megoszthassuk
egymással gondolatainkat, élményeinket, tudásunkat egy megértő, elfogadó, támogató légkörben.
SusCafé: NÉPEK MESÉI, felnőtteknek 2.
Idő: 2013. február 21. csütörtökön 16-19 óráig.
Először röviden áttekintjük, hogy a mese-kötetek milyen világokba vezetnek. Ezekből mindenki választhat
magának és búvárkodhat benne. Végül pedig megosztjuk egymással is, hogy ki mit talált és az mit jelent
számára. Eközben gyakran a szóban forgó nép gondolkozás- és látásmódjával, értékrendjével is
ismerkedhetünk, sokszor sokkal többet megtudunk róluk, mint a történelemkönyvekből.
Ha jössz, kérlek, írjál az e-mail címemre: hajohid@gmail.com
A különterem bérleti díjának egy főre eső része 30 Su, ezen felül szándékod szerinti adományt elfogadok
Suskában.

Pályázati felhívás
A sivatagosodás és aszály elleni UNCCD Egyezmény 2013-ban induló új kampány programot hirdet
„Dryland Champions” címmel, melyet Magyarországon a Vidékfejlesztési Minisztérium és a HUCID
támogatásával a NeKI koordinál. A program célja olyan fenntartható terület-gazdálkodási (Sustainable
Land Management, SLM) gyakorlatok, illetve jól bevált egyéni kezdeményezések elismerése, melyek
hozzájárulnak a száraz területek leromlásának, illetve a talaj-degradáció mérsékléséhez/visszafordításához.
Pénzdíjazásban, illetve okleveles elismerésben részesülnek a projekt célját
- közvetlenül (például a termőterületek megóvása, talajvédelmi gyakorlatok alkalmazása, leromlott
területek visszaállítása az SLM módszereivel stb.), illetve
- közvetve (pl. az SLM-et elősegítő környezet kialakítása; figyelemfelkeltő, népszerűsítő és oktatási
tevékenységek; alternatív megélhetési módok és/vagy a fenntartható fejlődés támogatása a száraz
területeken stb.)
megvalósító kiválasztott tevékenységek.

A programban résztvevők köre
•egyéni pályázó;
•közösségi csoportok;
•non-profit, civil szervezetek;
•vállalatok;
•oktatási intézmények;
•önkormányzatok;
Pályázatok benyújtásának módja:
•postai úton: „Dryland Champions” pályázat
Nemzeti Környezetügyi Intézet
Vízgyűjtő-gazdálkodási Főosztály
1012 Budapest, Márvány utca 1/d.
•e-mail-ben:
peter.molnar@neki.gov.hu
A pályázatot a Nemzeti Környezetügyi Intézet koordinálja, fő támogatói a Vidékfejlesztési
Minisztérium és a HUCID.
A pályázatok postára adásának határideje: 2013. április 15.
Bővebben: Molnár Péter (peter.molnar@neki.gov.hu, 1-225-4400
Jelentkezési lap: http://neki.gov.hu/?TeruletKod=0&Tipus=content&ProgramElemID=2&ItemID=825

RÖVID HÍREK
* A XIX. Nyári Élőfalu Találkozó helyszíne Magfalva.
Ideje: 2013. június 30. és július 7. között.
A részletekről későbbi számainkban írunk.
* A Zöld Forrás Program támogatásának köszönhetően elkészült a Magas-Bakony tanyavilágának
természeti, tájtörténeti és agrobotanikai értékeit bemutató rövid tanulmány, melyet elolvashattok a
Pangea oktatóközpontjának honlapján (http://oktatokozpont.pangea.hu) a „tájtörténet és tanyai
gyümölcsösök menüpontok alatt."
* LETÖLTHETŐ HASZNOS ANYAGOK A VÉDEGYLET HONLAPJÁRÓL
A kerttől a konyháig: A tudatos szakács könyve
Helyi közösségek a mezőgazdasági sokféleségért Magyarországon
Kertészeti növények tájfajtáinak kiskertes megőrzése és magfogási praktikái
http://vedegylet.hu/vigyazateheto/letoltesek.html
* Növénycsere honlap indult:
http://www.novenycsere.hu/
*

Javított MAGBÖRZE lista: http://www.elotisza.hu/hirek/2013/01/30/orszagos-magborze-halozat

Ökomama --- egy hallgató szemével

Az „Ökomama” egy kistérségi kezdeményezés, amely egy TÁMOP program keretében valósul meg
(TÁMOP-1.4.3-10/1-2F-2011-0004), de megálmodói szándéka szerint országos szintűvé válna. Ahogy a
név sejteti, a kezdeményezésnek két alappillére van: Öko és Mama.
Öko, mert a projekt keretében egy 360 órás ökogazdálkodási és ökoturisztikai ismereteket magába foglaló
képzést adnak. A képzés akkreditált, s a tanterv megalkotóinak szándéka szerint hosszabb távon beépülne a
felsőfokú szakképzés kínálatába. A tantárgyakat a Szent István Egyetem oktatói tartják. A konkrét
gazdálkodáshoz és turisztikához kapcsolódó ismeretanyagon kívül angol nyelvi, informatikai, ökoháztartási, marketing és vállalkozói ismereteket oktatnak. Mint az az iskolarendszerű képzésre általánosan
jellemző, a gyakorlati órák száma sajnos kevés, de a képzésben nem a lexikális tananyag elsajátítása a cél,
hanem a témakör minden szegmensébe bepillantást nyújt, s kapcsolatot, konzultációt biztosít a témában
jártas, gyakorlatban is tapasztalt szakemberekkel.
Mama, mert a képzésben 60, gyesről, gyedről a munka világába visszatérő, vagy éppen visszatérni nem
tudó vagy nem akaró édesanya vesz részt. Ugyanis még kevesen ismerték fel, hogy a hátrányos helyzetű
munkavállalók közé nem csak a legszegényebb térségben lakók és a kisebbségiek tartoznak, de a
kisgyermekes anyukák is. Országos társadalmi-szociális probléma, hogy miközben nincs elegendő
bölcsődei és óvodai férőhely, az édesanyáknak nincs lehetőségük részmunkaidőre, távmunkára, otthonról
végezhető munkára, pedig gyakran fizikai képtelenség a 8-10-12 órás munkaidő mellett a gyermek
felügyeletét biztosítani. A Budapesten és agglomerációban élő kisgyermekes anyukák zöme pedig már
második, városban nevelkedett generáció, így nem tudnak saját maguk termelni, előállítani…
A programban résztvevőket ösztönzik arra, hogy tanulják újra a vegyszermentes háztáji gazdálkodást,
hogy termeljenek otthon kertjeikben, ki-ki adottságaihoz mérten: zsebkendőnyi kertben legalább a
főszezonban jusson saját zöldség, kicsit nagyobb területen törekedjenek a családi igényeket kielégítő
mennyiségű zöldség-gyümölcs megtermelésére, nagy területen pedig termeljenek piacra is, ezáltal
kiegészítve a családi kasszát. Nagy hangsúlyt kap a minél nagyobb fokú önellátás-önfenntartás
megvalósítása, ezért többek között méhészeti vagy gyógynövényismereteket is elsajátíthatunk, de tanítanak
teljes kiőrlésű házikenyér készítésére is.
Ösztökélnek arra, hogy lehetőség szerint az ördögi körré fajuló városi munkakörbe visszaállás helyett
keressünk olyan megélhetési forrást, amelyet jellemzően otthonról végzünk, s amely mellett otthon
lehetünk a gyermekeinkkel, ha nem is feltételen egész nap, de mindenképpen a nap túlnyomó részében.
A programban a Szent István Egyetem mellett civil szervezetek (Regina Alapítvány, Kontakt Alapítvány,
Kopernikusz Egyesület) vesznek részt a konzorciumban, és általuk rengeteg –oktatáson kívüli- segítséget
kapnak a „diákok”, legyen szó ingyenes jogi vagy munkaügyi tanácsadásról, pszichológiai segítségről,
önértékelési fejlesztésről, életvezetési tanácsadásról, karriertervezésről, vállalkozás-fejlesztésről…
A projekt különlegessége, hogy a résztvevő anyukáknak nemcsak a képzés ingyenes, de a képzési napokra
ingyenes gyermekfelügyeletet biztosítanak számukra, ebédet, útiköltség támogatást kapnak, sőt, még havi
támogatásban („ösztöndíjban”) is részesülnek.
Mint a képzésben részt vevő hallgató, személyes véleményem, hogy annak ellenére, hogy immár 12 éve
elköteleztem magam a környezet –és egészségtudatos életmód szemlélet mellett, s 2 éve életvitelszerűen is
egy ilyen szemléletű közösség tagjaként éljük mindennapjainkat, még mindig számos új, hasznos
ismerettel gazdagodtam, azonban számomra sokkal nagyobb jelentőségű és semmi mással nem pótolható

az a kapcsolati háló, amire a projekt keretében szert lehet tenni.
A képzésben résztvevő anyukák a képzés végeztével valószínűleg még mindig csak ökomama-csírák
lesznek a tanyavilágban élő fiatal asszonyokhoz képest, de szerepük kiemelkedő lesz azáltal, hogy a
városi-kertvárosi térségbe viszik be az ökoszemléletet.
A kezdeményezés mind az önellátó gazdálkodás felé mozdulásban mind a kisgyermekes édesanyák
társadalmi problémájának megoldásában újszerű és innovatív és értékhordozó. Kívánom a kezdeményezés
megálmodóinak, hogy járjanak eredménnyel, s ne csak egy kistérségi projektet zárjanak a közeljövőben,
hanem egy országot felrázó kezdeményezést indítsanak útjára.
Aki a programmal részletesebben szeretne megismerkedni, az http://www.okomama.eu honlapon, illetve
http://www.facebook.com/pages/Ökomama/341917939212879?fref=ts oldalon találhat információkat.
Novák Brigitta

Kedves Barátaink! Tisztelt Talpalatnyi zöld nézők!
Rossz hírem van. A Talpalatnyi zöld lekerült a Duna Tv képernyőjéről.
Tavaly június óta már csak ismétlő adások voltak és a 2013. március 17.- én induló új műsorszerkezetben
már nem szerepel a legrégebben jelentkező Kárpát-medencei ökológiai magazin. 1994 óta jelen voltunk és
tudósítottunk majd minden lényeges, a zöld ügyeket érintő eseményről, akcióról. A civil
kezdeményezéseket mindennél fontosabbnak éreztük és érezzük. De nem adjuk fel! Nemrégiben volt rá
példa, hogy ha egy műsort igazán fontosnak, nélkülözhetetlennek éreztek a nézők, és ezt tudtára adták az
MTVA és a Duna TV döntéshozóinak, akkor a műsor visszakerült a képernyőre. Ha szeretnétek ismét látni
a Talpalatnyi zöldet és szeretnétek, hogy továbbra is szolgálhassa a Kárpát-medence környezet- és
természet védelmének ügyét, és kisfilmjeivel segíthesse a felnövekvő generációk szemléletformálását,
akkor cselekedni kell! MOST!
Kérlek, leveleiteket, véleményeteket juttassátok el a Talpalatnyi zöld szerkesztőségi címére, írhattok a
www.facebook.com/Talpalatnyi zöld oldalunkra vagy a florafilm@florafilm.hu e-mail címre és mi
továbbítjuk az illetékeseknek.
Köszönöm, hogy az elmúlt 18 évben rendelkezésünkre álltatok és hogy együtt dolgozhattunk!
Megtiszteltetés volt az egész stáb számára. Nélkületek nem lett volna Talpalatnyi zöld!
Kocsis Tibor, rendező és a Talpalatnyi zöld alkotói
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