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MEGHÍVÓ MŰHELYMUNKÁRA
Az Inspi-Ráció Egyesület kutatást végzett a fenntarthatóságra törekvő
kisközösségek között arra vonatkozóan, hogy mi segíti, és mi
akadályozza a közösségek működését, fennmaradását. Sok
tapasztalatot szereztünk, melyeket szeretnénk megosztani Veled.
Azonban ezen a műhelymunkán nem fogjuk megmondani a tutit, hogy
pontosan mit kell tenned a közösség problémáinak megoldása
érdekében, hiszen minden közösségnek meg van a maga természete,
így a megoldások is különbözőek lehetnek. De az biztos, hogy a nap
végére
jobban
megérted
a
közösség
működésének
törvényszerűségeit, az okokat, és ez fog téged segíteni abban, hogy
közelebb kerülj a megoldáshoz.
A műhelymunka időpontja: 2015. május 12. (kedd) 10.00 – 17.00 óra
Helyszíne: Budapest, Margit krt. 44. IV. em. (17-es kapucsengő)
Műhelymunka vezetők: Vágvölgyi Gusztáv, Szép Éva
Jelentkezés: az alábbi jelentkezési lapon.
Jelentkezési határidő: 2015. május 07.
A műhelymunka tervezett létszáma 15 fő. Jelentkezéseket a
jelentkezési sorrendben tudjuk fogadni. Az elfogadott jelentkezésről visszaigazolást küldünk.
A résztvevőknek ebédet tudunk biztosítani.
A projekt a Földművelésügyi Minisztérium Zöld Forrás programja támogatásával valósult meg.

PROGRAMOK AZ ÁLDOTT MENEDÉKBEN (NAGYSZÉKELY)
Rövid bemutatkozás azoknak, akik nem ismernek minket.
Négytagú a családunk (nagyobbik lányunk 3 és fél éves, a kisebbik 3 hónapos). Nagyszékelyben, Tolna
megye északi részén lakunk a Nagyszékelyi KÖRTE élőfalu kezdeményezés tagjaiként 2007 óta.
Permakultúrás elvek szerint alakítjuk életterünket, amennyire tőlünk telik. Szerény, sokak számára puritán
életformát választottunk, önellátásra törekszünk. Ez mellett tájfajta-megőrzéssel foglalkozunk, egyelőre csak
növényeink vannak (főleg zöldség és gyümölcs).
További információk találhatók rólunk a blogunkon: www(pont)aldottmenedek(pont)blogger(pont)hu
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Tapasztalatszerzési lehetőség.
A tavalyi évben meghirdetett lehetőség kapcsán nagyon sok segítséget kaptunk. Ezen felbátorodva, és az
ebből származó tapasztalatokat leszűrve szeretnénk idén is segítőket fogadni.
Íme a felhívás:
Segítőkész, lelkes, cselekvő típusú emberek jelentkezését várjuk, akik májustól szeptember végéig 1 vagy 2
hetet nálunk szeretnének tölteni, hogy belelássanak és kipróbálhassák ezt az életformát. Családi
berendezkedésünkből kifolyólag főleg hölgyek vagy párok jelentkezését várjuk! Elsősorban a háztartás
vezetésében kél el a segítség, így nem előfeltétel, hogy kertészetben járatos legyen a jelentkező.
Megpróbáljuk a jelentkező készségeihez, érdeklődéséhez igazítani a munkákat, amennyire ez lehetséges.
Szállást házban tudunk biztosítani (csak matrac van!), fürdési lehetőség kinti zuhany napkollektorral,
alomszék kint és bent egyaránt, napi három húsmentes étkezés. A szálláson és étkezésen felül a
rendelkezésünkre álló anyagi javainkból származó juttatásokkal is próbáljuk meghálálni majd a segítséget.
Napi minimum 5 óra aktív segítséget kérünk, a nap fennmaradó részével mindenki szabadon gazdálkodik.
(Javasoljuk például a környék túraútvonalait, helyi értékek megtekintését, a közösség más tagjainak
megismerését stb.)
A segítő beleláthat a vidéki életbe, az önellátás egy szintjébe, egy helyi energiaforrásokra és a kétkezű
munkára alapozódó munkamenetekbe, a zöldség- és gyümölcstermesztésbe, feldolgozásukba, permakultúrás
életmódba, tájfajta megőrzésbe stb.
Kérünk minden jelentkezőt, írjon egy rövid bemutatkozó levelet, és hogy milyen időintervallum felelne meg
számára. A levél Tárgyához írd be: "tapasztalatszerzés"
Elérhetőségünk: Bócsó Renáta: neonata.kukac.freemail.hu
Nyílt napjaink 2015-ben
Szeretnénk lehetőséget biztosítani az érdeklődőknek, hogy megtekinthessék gazdaságunkat. Ha meglátogatna
minket, ne habozzon, jöjjön el egyik nyílt napunkra, mert soron kívül nem vagyunk látogathatók.
2015-ben is szervezünk 3 nyílt napot, melynek keretében szervezettebben beleláthat munkánkba,
életmódunkba.
Május 16. szombat
Július 11. szombat
Szeptember 12. szombat
Tervezett program:
9 órakor megérkezés
9:15-től Permakultúrás gazdaság (kert és erdőkert) bemutatása szakmai vezetéssel
10:30-tól egy árnyékos helyen az érdeklődőkben felmerülő kérdések alapján tudjuk kölcsönösen
tapasztalatainkat megosztani (számunkra ez mindig nagyon tanulságos)
12:00-12:30 között lehetőséget biztosítunk saját vegyszermentes termékeink megvásárlására is
feleslegünkből
12:30-13:00 között búcsú a gazdaságtól
A programra előzetes bejelentkezés szükséges a neonata.kukac.freemail.hu címen. (Adjanak meg
jelentkezésükben telefonszámot, hogy a program hirtelen változása, esetleges elmaradása esetén tudjunk
jelezni.) A levél tárgyaként szerepeljen a :"nyílt nap" kifejezés.
Belépődíj felnőttek részére 600 Ft. 18 éves kor alatt ingyenes
Megközelíthetőség: Nagyszékely zsák falu Tolna megye északi részén, kevés forgalommal. Pincehely felől
van bekötőútja. Sajnos tömegközlekedéssel nem lehet 9 óra előtt bejutni a faluba, de a programot nem tudjuk
későbbre tolni a felmelegedések miatt. Ezért kérem a bejelentkezőket, jelezzék, hogy merről érkeznének és
hányan, hátha tudunk telekocsi szervezésben valamit segíteni. A falugondnoki autó is tud a pincehelyi
vasútállomásról behozni embereket, ha időben (három nappal előtte) jelezzük a hivatalnak az igényt.
Juhász Attila és Bócsó Renáta
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VISNYESZÉPLAK
Folytatódnak a Norvég Civil Alap által támogatott képzések. Néhány már befejeződött (tüzeléstechnikai
ismeretek, tejfeldolgozás-sajtkészítés, bőrözés), de most indul a gyógynövényes ismeretek, s az évkörhöz
igazodó tanfolyamok is folytatódnak(gyümölcsészet, gombaismeret).
Ahol nem egymásra épülő a képzéssorozat, ott lehetőség van alkalmankénti részvételre is (napidíjért).
Kérjük támogassa a Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési Egyesület munkáját adó 1%-ának
felajánlásával! Adószám: 18764978-1-14
Tevékenységünk: Képzések az önellátás témakörben, iskola és faluház működtetése, kulturális és
sportrendezvények, előadások, természetvédelem s minden ami egy élőfalu működésének hátteréhez
szükséges!
Bővebben: Zaja Péter namzi@tvn.hu

BOLYAVÁRI ESTÉK
Ígéret hava
Május 8. Huszár Andrea: 'Igen rögös, igen nehéz, de a keskeny ösvényen kell menni'
„Ezt tanította, mutatta nekünk Emma néni, országunk legismertebb mesemondója Pápai Istvánné Páhi
Emma, karcsai mesemondó asszony. Hagyományunk szerint a Nagysorsú Ember, ősi világok élő
közvetítője, aki tudásáért 1972-ben a Népművészet Mestere címet kapta, mint a bodrogközi Karcsa
falu tündérmesés hagyományának őrzője. 1932. május 8-án született, és amikor meghalt 80 éves volt.
A meséket immár a csillagokból mondja. A karcsai templomot a tündérek építették, és éjjel építették,
hogy ne lássák az emberek, hogy dolgoznak, mint dolgoznak a tündérek. Ma már csak embereken
keresztül láthatjuk a tündért. A keleti hagyományban a tündér Égenjárót jelent. Mint keleten, az egész
földkerekségen sokan tudnak egy népről, akik visszatérésével igazság, tisztaság költözik újra a földre.
A visszatérés megtérést is jelent a magyarban.„
Május 9. Tanka Endre: Hogyan szerezhetik vissza az EU tagállamai, köztük hazánk, önrendelkezésüket az
államterületük földjére?
„Kettős mérce és közösségi jogsértések. A csatlakozási szerződések a Tizenötöket mentesítik az alól,
hogy földpiacot nyissanak a szabad tőkemozgás számára. Ugyanez illeti meg az Unióhoz a keleti
belépőkkel csatlakozott Máltát, Ciprust és Szlovéniát is. Ezzel szemben a Tizeknek a külföldi
földtulajdonszerzés kizárására adott, 7 -12 évi mentesség lejártával korlátlan földpiaccal kell
kiszolgálni a globális tőke földigényeit. Mégpedig annak ellenére, hogy az EU Működési Szerződése
(EUMSZ) - már 1957 óta - minden államának szavatolja: „a Szerződések nem sérthetik
a tagállamokban fennálló tulajdoni rendet.” Ez azt jelenti, hogy államterületének földjére a
tulajdonszerzés szabályait maga a tagállam, a nemzeti hatáskörében határozhatja meg, amibe az EU
nem szólhat bele. Ezt a közösségi jog külön biztosítja a hatáskörelvonás tilalmával.”
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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MAGYAR TERMÉSZET NAPJA, MÁJUS 22.
Sok jeles nap van már világszerte, amely a Föld értékeire hívja fel a figyelmet. Rajtunk a sor, hogy mi
magyarok is kiálljunk azért, ami fontos nekünk. Számos ország tett lépéseket az elmúlt években azért, hogy a
fenntarthatóság és természeti értékeik védelme meghatározza a jövőjüket. Most itt az idő, hogy mi magunk is
hallassuk a hangunkat, jelezzük, hogy szükség van a természeti kincseinkre, nemzeti örökségünkre! Ezért
együtt megalapítottuk a Magyar Természet Napját!
A Magyar Természet Napja időpontjául május 22-ét választottuk, amely világszerte a biológiai sokféleség
világnapja is egyben!
Erre a napra sok érdekes programot tervezünk. Budapesten, a Margit-szigeten a Holdudvar ad helyet a
rendezvénynek, ahol május 22- én, pénteken 10.00-17.00 óra között játszóházak, madárgyűrűzési bemutató,
természeti értékeink kiállítások, természetismereti séta, odúkukucskáló túra és még számos érdekes program
vár
Téged
is.
Ünnepeljünk
együtt,
találkozzunk
május
22-én
a
Margit-szigeten!
További információ: http://www.magyartermeszet.hu/

PETÍCIÓ A KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI, A TERMÉSZETVÉDELMI
MÉRNÖKI ÉS A KÖRNYEZETTAN KÉPZÉSEK MEGMARADÁSÁÉRT
Az elmúlt hetekben több forrásból arról értesültünk, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumának
Felsőoktatásért Felelős Államtitkársága a felsőoktatás átalakítása során a környezetgazdálkodási
agrármérnöki BSc és MSc, a természetvédelmi mérnöki BSc, valamint a környezettan BSc képzést meg
kívánja szüntetni.
E képzések hazánk természeti örökségének megőrzését és védelmét, a fenntarthatóság szemléletének a
mindennapokban történő megjelenítését, illetve az egészséges élelmiszert előállító agrárium, és a
vidékfejlesztés céljait szolgálják; szemléletükben és szakmaiságukban egyaránt különböznek az agrár- és
természettudományos képzés többi szakjától, emiatt azokba integrálva nem biztosítható a szakemberutánpótlás.
Az utóbbi évtizedek rámutattak arra, hogy a fenti értékeket képviselő szakembereket mindenképpen
különálló szakokon kell képezni, s nem a konvencionális, intenzív mezőgazdasági rendszereket oktató
mezőgazdasági mérnöki képzés keretein belül. Éppen ez a különbség indította útjára 1991-ben, az akkor
létező agrármérnök szakkal párhuzamosan az ötéves egyetemi környezetgazdálkodási agrármérnöki szakot. E
szakok hallgatói és oktatói egy olyan mezőgazdaságért dolgoznak, amely nemcsak használja a tájat és a
természeti környezetet, de őrzi is azt, és lehetőségeihez mérten gazdagítja, valamint együttműködik az
értékek védelme érdekében.
A világ minden részén egyre többen elismerik, hogy ez a szemlélet biztosíthatja az emberiség túlélését, ennek
ellenére hazánkban az ezt képviselő szakokat meg kívánják szüntetni.
Az alapszakok megtartására szükség van, és ezt a felvételre jelentkező hallgatók száma is bizonyítja: a hazai
agrár-felsőoktatás legnépszerűbb szakjai közé tartoznak a hallgatói létszámok tanúsága szerint. A híradások
arról szólnak, hogy a jelentkezők körében kevésbé népszerű szakokat fogja megszüntetni a tárca. E képzések
esetében ez egyáltalán nem fedi a valóságot.
Alulírottak elutasítjuk a környezetgazdálkodási agrármérnöki, a természetvédelmi mérnöki és a környezettani
képzések megszüntetését és kérjük az illetékeseket, hogy a felsőoktatási törvényben biztosítsák az említett
BSc és MSc képzések megmaradását.
Kezdeményező szervezetek:
GATE Zöld Klub
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
Magyar Természetvédők Szövetsége
WWF Magyarország
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HELYESBÍTÉS: KIADVÁNY AJÁNLÓ
Magház Közösségi Hálózat a Mezőgazdasági Sokféleségért: Magfogási praktikum. 2015.
Legutóbbi számunkban tévesen jelent meg Bócsó Renáta elérhetősége, a helyes cím: neonata@freemail.hu.
Renáta csak a kiadvány rendelési feltételeiről ad tájékoztatást, a Magház Közösségi Hálózatról további
információk itt találhatók: Honlap: www.maghaz.hu, Facebook: https://www.facebook.com/MaghazHalozat
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

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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