MÉH e-HÍRLEVÉL
59. SZÁM, 2015.október 5..
TÁVLATOK
Kissé még „olajozatlan” lesz ez a szám is – továbbra is keményen küzdök az elmaradt dolgaimmal.
Novembertől már elég hosszúak lesznek az éjszakák, több lesz a muníció.
Sokan érdeklődtek a régi hírlevelek iránt. A MÉH honlapján mind elérhető:
http://elofaluhalozat.hu/
namzi
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EMLÉKEZTETŐ:
GYÜMÖLCSÉSZ NAP
Időpont: 2015. október 11. vasárnap
A 2Torony és a Nagyszékelyi KÖRTE közös szervezésű rendezvénye, melyet az Alkalmazkodó
Gyümölcsészet szellemiségében, vagyis a tájban élő ember szempontjai szerint igyekszünk megvalósítani.
Rengeteg felajánlást kaptunk, így ennek a napnak a kivitelezése erős civil összefogás végeredménye.
Szeretnénk színes szakmai programot kínálni minden érdeklődő számára, melynek segítségével bepillantást
nyerhetnek a Gyümölcsészet teljes rendszerébe. A gyermekek és kísérő családtagok számára pedig könnyed,
játékos tapasztalatszerzést biztosítunk.
Helyszín: Az előadásokat az iskola épületének emeletén tartják a meghívott előadók. A többi program a Kék
Háznál lesz.
Szakmai program:
Horváth-Szováti
György
(életmód8:40 Megnyitó
tanácsadó, Sopron)
Klubecz Istvánné megnyitja a rendezvényt és üdvözli a
13:00- 15:00 Ebédszünet
messziről érkezőket.
15:00 Előadás:
Pintér Imre megnyitja a szakmai programot,
Ingyen napszámosok
a poszteres bemutatkozást (egész nap megtekinthető),
Darázsi Zsolt (Göcsej Természetvéd. Alap.
a terménybemutatót és –kóstolót (9 – 14 között látogatható
elnöke)
a Kék ház oszlopos végén)
16:00 Előadás:
9:30 Előadás:
Vályog házak karbantartási praktikái
Az Alkalmazkodó Gyümölcsészet rendszere
17:00 Filmvetítés a gyümölcsészet
Lázár Péter (Göcsej Természetvéd. Alap., Zala megye)
témakörében
10:30 Előadás:
Gyerekprogramok:
Önellátás Visnyeszéplakon
Délelőtt:
Zaja Péter (Visnyeszéplak (élőfalu), Somogy megye)
9-11 óra között természetes anyagokból
11:30- 13:00 Látványfőzés
készült szabadtéri játékok kipróbálása

(Játékmesterek: Hargita Péterné és Sárközi Szilvia)
9-11 óra között ÖKO-MATA (Pandal Egyesület, Kóspallag,
Nógrád megye)
10:30-tól maximum 14:30-ig Ligetjárás társasjáték élő
bábúkkal
(Vezeti: Lázár Péter)
Délután:
13:30-tól 16 óráig „az alkotó gyümölcsész útja” több

állomáson keresztül vezeti a gyermekeket
a
gyümölcsészet
rendszerének
megismeréséhez.
16 órától játékos zenélés (Vezeti: Jagodics
Edit, Nagyszékelyi KÖRTE tagja)
17 órától interaktív mesélés (Gyergyói
Noémi)

A gyümölcsész napon való részvétel az ebéd tervezése szempontjából jelentkezéshez kötött. Kérem, aki
kér ebédet, az szeptember 3o-áig jelezze elérhetőségeim valamelyikén részvételi szándékát, és a menü
jellegét (húsos vagy húsmentes). Aki tud, hozzon magával tányért, evőeszközöket és poharat, hogy minél
kevesebb műanyagot használjunk a természet védelmében! Mosogatási lehetőséget biztosítunk.
A hústartalmú ebéd vaddisznópörkölt főtt krumplival, melyet Ács Sándor készít el. A húsmentes ebéd
bableves lesz, ezt Arany Bea főzni. Egy kiadós adag ára 300 Ft.
Felhívás
A gyümölcsész nap egyik látványos része lesz a Terménybemutató és kóstoló, melyet a Kék Ház oszlopos
végén rendezünk be. Szeretnénk megmutatni a Nagyszékelyben megtalálható gyümölcsök és zöldségek
sokféleségét. Ezért azzal a kéréssel fordulok az Olvasók felé, hogy járuljanak hozzá a rendezvény
színvonalához olyan fajtákkal, melyeket saját kertjükben termeltek meg. Egy fajtából egy tálnyi elegendő. A
terményhez odaírjuk a termelő nevét, és ha tudja, akkor a fajta nevét is. A nyers termés mellett néhány olyan
feldolgozott terméket is szívesen látunk a bemutatón, melyek nem szokványosak.
A bemutatón és kóstolón túl a büfében is szeretnénk a helyi értékeket felvonultatni. Kérjük, ha van finom
házi szörpjük, adományozzanak a rendezvénynek egy üveggel belőle, hogy artézi vizünk mellett változatos
üdítő kínálattal várhassuk a résztvevőket. Ezekhez ingyen juthatnak hozzá a pohárral érkezők.
Felajánlásaikat a rendezvény előtti nap vesszük át 12 órakor a központi kemencénél, vagy a rendezvény
napján 8:00-tól 8:30-ig a Kék Háznál. Ha kérdésük van, keressenek meg bátran.
Remélem, meglátogatják programunkat!
Bócsó Renáta
06-70-429-3843
neonata@freemail.hu
Dózsa György utca 15.

SZÁNTÓFÖLDI TERMESZTÉS SZÁNTÁS NÉLKÜL?
Előadás a talajkímélő mezőgazdálkodásról
Előadónk, Kökény Attila korábban számítógépes rendszereket épített, majd rájött, hogy nem mindegy, mi
kerül a levesébe…
Ekkor kezdett el foglalkozni a szántás nélküli („no tillage”) technológiával, majd miután sok külföldi
szakirodalmat is áttanulmányozott, a gyakorlati és elméleti ismeretek sokaságát egy működő rendszerbe
foglalta.
Előadásában elmagyarázza a szántásos gazdálkodás hátrányait, és egy pozitív választ ad arra a kérdésre,
hogy: „De hát akkor mit csináljak ha nem szántok?” A technológia, amelyet magyarra lefordítva
talajmegújító mezőgazdaságnak hív, lehetővé teszi, hogy öt év alatt megduplázzuk, majd hosszabb távon még
tovább növeljük a talaj humusztartalmát, ami azt eredményezi, hogy a különböző időjárási szélsőségek, mint
például az aszály és felhőszakadás egyáltalán nem, vagy csak sokkal kisebb mértékben befolyásolják a
termésbiztonságot.
Az országban már többfelé követik a javaslatait, és volt olyan hely ahol 5 év alatt sikeresen megduplázták a
talaj humusztartalmát. További információk Kökény Attiláról és az általa oktatott talajművelési rendszerről:
http://talajdoktor.blogspot.hu/ (Katt a linkre)
Az előadás október 18-án lesz Somogyvámoson, előre láthatólag 9-9.30-tól 17-18 óráig, egy óra
ebédszünettel. A műsorváltoztatás jogát még fenntartjuk, és a jelentkezőket pontosan értesítjük majd a
részletekről!

A programon való részvétel díja: 1000 Ft.
Fontos! A helyek limitáltak, csak az első 30 főt tudjuk fogadni, a jelentkezés sorrendjében!
Ha rész kíván venni a bemutatón, írjon egy elektronikus levelet az antardhi@krisna.hu email-címre (Kósa
Antal).

BOLYAVÁRI ESTÉK
37. évi Bolyavári Esték
Időpont: 2015. Magvető/Október hava 9. napján, péntek este, hét órakor
Egy orvos eretnek gondolatai a mai magyar egészségügyről
Vendégünk: Korom Gyula
BolyaFészek, 1067 Budapest, Csengery utca 62/b. fsz. 1.
Távbeszélő: 312-68-77, távlevél: bolyanyo@freemail.hu és bolyapo@gmail.com

X. LÉTKÉRDÉS KONFERENCIA
Megsebzett Föld - A gyógyító te magad légy!
2015. november 26-án a budapesti Corner Rendezvényközpont ad otthont a Bhaktivedanta Hittudományi
Főiskola szervezésében megrendezésre kerülő X. Létkérdés Konferenciának.
A téma: Megsebzett Föld - A gyógyító te magad légy!
A rendezvény időpontja: 2015. november 26. 9.30 – 17.30
Helyszíne: Corner Rendezvényközpont, 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12.
Előadók: Hetesi Zsolt, Vida Gábor, Fatér Barna és Cuhorka Kata, Sonkoly Gábor és Sivaráma Swami; részt
vesznek: a Grundkert, a Miutcánk.hu, az Ökokör és Krisna-völgy képviselői.
A rendezvény ingyenes. A szervezők mindenkit sok szeretettel várnak.
További részletek: http://okovolgy.hu/x-letkerdes-konferencia/#more-6474

MAG FELHÍVÁS
Hogyan változtatták meg a farkasok a folyókat?
Új sorozatot indítunk, az Új Szövetség előkészítésére. Kérlek, hogy figyelmesen nézd végig az anyagokat,
olyan módszerekről szólnak, amellyel egy közösség leghatékonyabban segítheti a földi életet, és saját
önellátását.
A második film azt mutatja be, hogy a természet EGYÜTTMŰKÖDŐ rendszerekből áll, az őzektől a
farkasokig. Ha az ember önkényesen, valós tudás nélkül beleavatkozik, neki kell a következményeket
viselnie: többet kell dolgoznia a romló környezet miatt.
Hogyan változtatták meg a farkasok a folyókat:
https://www.youtube.com/watch?v=KTowuvk2f9Y
Segíts, hogy ezek a gondolatok minél több emberhez eljussanak!
Géczy Gábor, MAG közösség

GOMBAMADÁRNAP ÉS AQUAPÓNIA ELŐADÁS
Gombamadárnap:
2015. október 17-én, szombaton.
Veresen a korábban kihelyezett madárodúkat kitisztítjuk és szakemberek tartanak a helyszínen előadást a
különböző madarakról, vagy egyéb beköltözőkről (pl. pele). A környéken keresünk gombákat, amelyek
határozásában szintén szakértő lesz a segítségünkre. Természetesen az utunkba kerülő gyógynövényeket is
meghatározzuk. A túrát a Tavirózsa Egyesület szakemberei vezetik.
Kókai Ferenc előadása az aquapóniáról:
2015. október 22. csütörtök 18:00 óra, Erdőkertes Faluház
Bővebben: Varga-Farkas Edit Sára 20/21-81-446

GYÓGYÍTÓ TERMÉSEK, FÜVEK-FÁK-BOKROK
Őszi barangolás a Természetben
Helyszín: Füveskert és Teaház, Orfalu
Időpont: 2015. október 11
A Természet terített asztalát csodáljuk meg! Mindent, ami virít, ami még szedhető, gyűjthető. Készülődés a
téli befelé húzódásra.
16 óra Gyógyfüves túra Dr. Szabó Ágnes Katalin orvos-természetgyógyász vezetésével
Utána beszélgetés egy csésze tea mellett. Kézművesség őszi termésekkel, füvekkel.
Bővebben: Dóra Brassai <brassaidora@gmail.com

Érdeklődni: Zaja Péter
30/9742 567

A Magyar Élőfalu Hálózat e-hírlevelét
Szerkesztette: Zaja Péter, elérhetőség: namzi@tvn.hu
Lektor: Farkas Judit, elérhetőség: farkas.judit@pte.hu
Munkánkat támogatja: a Magyar Élőfalu Hálózat és a Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési Egyesület

