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FÓRUM A MAGYAR FÖLD SORSÁRÓL, FÖLDVISZONYAINK MÚLTJÁRÓL ÉS
JELENÉRŐL
A 2014 végén megjelent kötet szerzőit felkérte a Magyar Népfőiskolai Társaság, hogy egy fórum keretében
közvetlenül és személyesen is szóljanak a hazai földügy évezredes Kárpát-medencei történetiségéről, mai
helyzetéről, különös tekintettel nemzeti megmaradásunkra.
Vajon hányan tudják, hogy a magyarság fizikai és etnikai túlélésének létfeltétele az, hogy az állam a föld, az
édesvízkészlet és a helyi energiaforrások tulajdonát, illetve használatát a helyi közösségeknek kell, hogy
biztosítsa? A kötet népfőiskolai tankönyvként is szolgál, amiről minél több embernek tudnia kell.
A fórum időpontja: 2015. április 22. (szerda) 12.30h – 15.00h között
Helyszín: Szent Margit Gimnázium (1114 Budapest Villányi út 5-7.) Apor Vilmos terem
Program:
12.30 – 14.30 Magyarország földjének és népének jelene, múltja, jövője.
Előadó: Andrásfalvy Bertalan
A föld miért nem azé, aki megműveli?
Előadó: Tanka Endre
Mi lesz veled magyar föld, mezőgazdaság és vidék?
Előadó: Ángyán József
A termőföld minősége és a táplálék értéke.
Előadó: Márai Géza
Ember és víz.
Előadó: Molnár Géza
Földjogi rendezés a magyar földpiac szabad tőkeáramlást szolgáló, korlátlan megnyitása előtt.
Előadó: Tanka Endre
14.30 – 15.00 Kérdések, hozzászólások, beszélgetés
A beszélgetést Szigeti Tóth János, a Magyar Népfőiskolai Társaság elnöke moderálja.
A kiadvány az AGROINFORM Kiadótól a helyszínen megvásárolható
Részvételi szándékát kérjük jelezze az mnt@nepfoiskola.hu címen, vagy a 06 (20) 610 05 06 telefonszámon.

NÉPI GYÓGYÁSZ TOVÁBBKÉPZÉS, (kenés, csontrakás)
Helyszín: Magfalva
Időpont: 2015. április 25-26.
Tervezett program:
2015. április 25. szombat
9:00-13:00 Kiss Gergely Szabolcs: Kenés – inazás I.
13:00-14:00 Ebéd
14:00-18:00 Váradi Tamás: Csontkovácsolás I.
18:00-19:00 Vacsora
19:00-21:00 Géczy Gábor: Égi és földi mechanika
21:00Tábortűz: sikerek és kudarcok a gyógyításban
2015. április 26. vasárnap
8:00-9:00 Reggeli
9:00-12:00 Kiss Gergely Szabolcs: Kenés – inazás II.
12:00-13:00 Ebéd
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13:00-17:00 Váradi Tamás: Csontkovácsolás II.
Szállás:
Fűtött Ispotályban a földszinten és a galérián. Hálózsákot, takarót hozni kell, illetve amire szükséged van az
éjszakai pihenő során. Zseblámpát feltétlenül hozzál!!!
Étkezés:
Napi teljes ellátást tartalmazza a részvételi díj, ha vega vagy, jelezd!
Tisztálkodási lehetőség:
Szabadban, vagy lavórban.
Szükséges eszközök, hoznivalók :
A masszázs gyakorlás során szükséges hoznivalók: derékalj, masszázságy, törölköző, lepedő, masszáz krém.
A lányoknak két részes fürdőruha a gyakorlás során kényelmesebb, egyszerűbb. Amit még gondolsz és
szükséged lehet rá. A szombat esti tábortűznél szomjoltó eszközök.
Részvételi díj:
A részvételi díj tartalmazza az étkezést, szállást, útiköltséget és hozzájárulást az oktatók részére.
Népi Gyógyászok, TEGYE, Magfalváért Egyesületi tagok: 9000 Ft/hétvége, 5500 Ft/nap
Külsősök, gyüttmentek: 12000 Ft/hétvége, 7500 Ft/nap
Jelentkezést a befogadóképesség határáig (max. 20 fő), jelentkezési sorrendben fogadunk el
Ha szeretnél jönni, kérlek küldd el a jelentkezésedet és biztosítsd a helyedet.
Jelentkezés és információ: Géczy Gábor magyar@vnet.hu 20/3456787

HELYI TERMÉK KÓSTOLÓ
A rendezvény helyszíne: Bóly, Kiskastély udvar (7754 Bóly, Szabadság u. 1.)
A rendezvény időpontja: 2015. április 24. (péntek) 13:00
Program:
- Ünnepi köszöntőt mond Hárs József a Zengő-Duna Egyesület elnöke, Bóly Város Polgármestere
- Helyi termékek értékesítési lehetőségei Kiss Erzsébet (Új Esély Egyesület) előadása
- Helyi termékek kóstolója: lekvárok, mézes finomságok, pesto, sajtok, borok, szörpök, teák.
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PÁSZTOR ÉS NYÁJ – HELYI TERMÉKEK BEMUTATÓJA ÉS VÁSÁRA
Helyszín és időpont: Bakonycsernye 2015. április 25. Evangélikus templomkert
Program:
8.00 Szabad a vásár!
9.30 Hivatalos megnyitó – Istentisztelet
10.00 Előadások:
Pásztor és nyáj. Dr. Bácskai Károly
Isten báránya – Húsvét. Dr. Hafenscher Károly
Gyermekjátszó; folyamatosan sárbogárdiak
Íjásztatás; Bakony Baranta, Csetény Íjász
11.00 Zirci fúvósok
12.00 Délidő, ebéd a segítőknek és meghívott vendégeknek.
Birka pörkölt, vagy birkagulyás.
14.00 Fórum: A juh – birka tartásától a húsfeldolgozáson, a bőrkikészítésen keresztül a gyapjú
feldolgozásáig. Együtt gondolkodás, a környéken lévő érdekeltekkel és meghívott vendégekkel,
munkahelyteremtő szándékkal.
Tervezett meghívottak: Zsargó István, Jakab Éva, Magyar Gábor, Szövőkör Bodajk, Szűrkészítő Juhász Imre,
Kártolás Gömörszöllős, tanfolyamok Bariska Gábor Visnye, Bőrkikészítő, Takács Róbert Instruktor
Polgármesterek és képviselők: Bakonycsernye, Balinka, Bodajk, Nagyveleg, Szápár, Súr
16.00 Vásárzárás, Baranta bemutató: Felvidéki Baranta Szövetség – Úti áldás.
Részletek és jelentkezés: Jakubek Tibor, 30-643-7605, onfentartas@gmail.com
http://church.lutheran.hu/bakonycsernye/falusipiac2015.pdf

BOLYAVÁRI ESTÉK
Április 24. Kettős könyvbemutató:
Vancsa Dénes, Tóth József-dódi: Épített Tájak, dombvidéki gazdálkodás
"A Teremtett világ működését tudomásul veszem, úgy ahogy van megfigyelem, megtanulom, és
alkalmazkodok hozzá. Ha módomban áll rásegítek erre a működésre, a működési kereteken belül, és a
többletből veszem ki a létszükségletemet. Ez az egyetlen helyénvaló emberi magatartás a Földön.
Ez az Élet egyik alaptörvénye, ami egyben a földi ökológia alaptörvénye."
Molnár H. Lajos: Volt egyszer egy udvar
Az 1990 után megjelent könyvei közül a Volt egyszer egy udvar című önéletrajzi regénye aratta a legnagyobb
sikert, három kiadást is megért, pesti és szolnoki kiadók mellett 2000-ben a kolozsvári Erdélyi Híradó is
megjelentette.
Ígéret hava /Május 9.
Tanka Endre: Hogyan szerezhetik vissza az EU tagállamai, köztük hazánk, önrendelkezésüket az
államterületük földjére?
Május 15. Kükedi Zsolt: Kincsek Magyarországon: országjárásom tapasztalatai, „elhivatottan a komaság
visszaállításáért”
Május 22. Nádorfi: Sámán? Varázsló?, Táltos?, Gyógyító?...
Annyi bizonyos, hogy személyét titok lengi körül. Mégpedig olyan titok, amelynek nyitjára nincs ember, aki
ne lenne kíváncsi. Mindazoknak, akik így vannak vele, segítségükre lesz egy könyvújdonság: a „Sámánok,
képek, szertartások „
BolyaFészek
Időpont: Az előadások este 7-kor kezdődnek.
Helyszín: 1067 Budapest, Csengery utca 62/b. fsz. 1.
Kapcsolat: távbeszélő: 312-68-77, Panni: 06-20/237-33-20, távlevél: bolyanyo@freemail.hu és
bolyapo@gmail.com
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FILMAJÁNLÓ:
SZELÍDVÍZORSZÁG. ÉDENKERT VAGY SIVATAG?
A tájhasználat-váltás indokoltsága és feltételei a vízgazdálkodásban valamint a támogatási rendszerben.
A természet gazdagsága az emberi élet alapja is. A Tisza-völgy története ékes példája ennek. Hajdanán az a
mondás járta, hogy a Tisza kétharmad rész víz, egyharmad rész hal. Élővilágát csodálták a külföldi utazók is.
Ma viszont e folyónkról és a Nagyalföldről gyakrabban jut eszünkbe az árvíz fenyegetése, a belvíz, az aszály.
Természetes élőhelyei csak nyomokban emlékeztetnek a hajdani gazdagságra. Hazánk keleti felén sokan
rossz anyagi körülmények között élnek. Vajon mindezek összefüggésben állnak egymással?
A Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület (SZÖVET) célja a Tisza folyó vízgyűjtőjén élők megélhetési
lehetőségeinek javítása, árvízi és környezeti biztonságának növelése, a Tisza ökológiai értékeinek megőrzése
és gyarapítása, hogy e táj lakói jó életminőségben és biztonságban élhessenek. Céljainak elérése érdekében
kezdeményezője és aktív előmozdítója az ártéri tájgazdálkodás lehetséges hatásaival és hazai
megvalósíthatóságával kapcsolatos szakmai párbeszédnek. Az utóbbi években az egyesület több, a témával
kapcsolatos rendezvény elő készítésében vállalt szerepet.
http://greenr.blog.hu/2013/06/20/szelidvizorszag_teljes_film

KIADVÁNY AJÁNLÓ:
MAGHÁZ KÖZÖSSÉGI HÁLÓZAT A MEZŐGAZDASÁGI SOKFÉLESÉGÉRT:
MAGFOGÁSI PRAKTIKUM. 2015.
A Bese Természetvédelmi Egyesület kiadásában nemrégiben megjelent egy hiánypótló kiadvány, a Magház
Közösségi Hálózat a Mezőgazdasági Sokféleségért Magfogási praktikum című füzete.
Számos olyan kérdés van, amelyek rendre felmerülnek azokban, akik ökológiai gazdálkodásra és szabad
fajták termesztésére adják a fejüket. A leggyakoribb ilyen kérdések: Honnan szerezzek megfelelő
vetőmagokat? Hogyan tartsak fenn (házi kerti vagy kisüzemi körülmények közt) különböző fajtákat leromlás,
kereszteződés nélkül? Hogyan kell megfogni, tisztítani és tárolni a különböző családokhoz tartozó növények
magjait? És így tovább. A Magfogási Praktikum ezekben a dilemmákban nyújt segítséget.
Mindenekelőtt bemutatja a Magház Közösségi Hálózat a Mezőgazdasági Sokféleségért (röviden: Magház)
tevékenységét, a szabad fajták termesztésének fontosságát, a mezőgazdasági sokféleség helyzetét a világban,
a hasonló európai Közösségi Hálózatokat és a magmegőrzés hazai történetét. Ezek után következik a
tulajdonképpeni praktikum: Botanikai alapok kezdőknek, Osztályozás, Virágtípusok, Megporzás, Izolációs
módszerek, A magfogás általános irányelvei, Kétéves gyökérzöldségek átteleltetése és előkészítése
magfogásra, Családonkénti leírás, Magtárolás. A kiadványt fogalomtár zárja, és a felhasznált irodalom
bemutatása, ami további tájékozódásra ad lehetőséget.
A Magfogási Praktikum szerzői Bócsó Renáta, Fehér Judit, Juhász Attila, Kis Csilla, dr. Kiss László és KissKovács Orsolya, az értékes tudást pedig a kitűnő külcsín teszi még nagyszerűbbé, ami Seres Tamás
szerkesztői munkájának és Agócs Írisz illusztrációinak köszönhető.
A kiadvány nem előzmények nélküli, hanem a Magház Közösségi Hálózat a Mezőgazdasági Sokféleségért
csoport tevékenységének egy újabb lépése. A Magházról további információk itt találhatók: www.maghaz.hu.
A kiadványról és a Magház működéséről bővebb információ Bócsó Renátától kérhető: neonata@gmail.com
A Magfogási praktikum pdf-formában letölthető a www.maghaz.hu oldalról.
Farkas Judit

HIRDETÉS
Markócon eladó egy felújításra szoruló lakóház 3.478 m 2 kerttel. A kert végén védősávként 400 db akác van
ültetve (kb. 6 esztendősek), illetve Lantos Tamás gyűjtéséből kerültek a kertbe tájfajta gyümölcsoltványok.
Irányár: 1 millió Ft.
Érdeklődni: Keserű Anikó, tel.: 06-30-8135616
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A Magyar Élőfalu Hálózat e-hírlevelét
Szerkesztette: Zaja Péter,
Elérhetőség: namzi@tvn.hu
Nyelvi lektor: Farkas Judit,
Elérhetőség: farkas.judit@pte.hu
Munkánkat támogatja: A Magyar Élőfalu Hálózat és a Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési Egyesület
A naptár a Szigetköz kalendáriumból való. Készítette: Fűzfa Zoltán
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