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MEGHÍVÓ

A Kárpát-medencei Gyümölcsészeti Hálózat 2016. évi
Gyümölcsészeti Találkozója
Helyszín: Drávafok, Fodor-kúria
Időpont: 2016. november 18-20. (szombat-vasárnap).
A találkozó főtémája: Az alkalmazkodó gyümölcsészet oktatása.
Program:
(A tervezett program a találkozó ideje alatt fölmerülő igények szerint változtatható.)
Péntek
17.00-tól
Érkezés
18.30-tól
Vacsora
19.30-tól
Kötetlen program: filmvetítés, pálinka kóstoló hozott pálinkákból…
Szombat
7.30-8.30
Reggeli
8.30-9.30
Varga Anna: A legelő erdő művelési ággá nyilvánításának folyamata,
buktatói. Párhuzam a legelő erdő és a gyümölcsliget között.
10.00-13.00
Milyen gyümölcsészeti formák sorolhatók a gyümölcsliget kategóriába:
legelő/kaszáló gyümölcsös, gyümölcsfa-sor, gyümölcsény, természetszerű
gyümölcsös stb.
13.00-14.00
Ebéd
14.30-16:30
Mi a jelentősége a művelési ággá nyilvánításnak? Mi a folyamat hivatalos
útja? Milyen szakértők bevonása erősítheti az ügy előre haladását? Mik a
további teendők?
16.30-18.30
Résztvevők gyümölcsészeti tapasztalatcseréje.
18.30-19.30
Vacsora
20.00-tól
a) Gyümölcsfajta és gyümölcstermék bemutató hozott gyümölcsökből,
készítményekből.
b) Hozott növényi szaporító anyagok ajándékozása, cseréje.
Vasárnap
7.30-8.30
Reggeli
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8.30-12.30
12.30-13.30
14.00-tól

A gyümölcsészeti hálózat aktuális teendői: tervezés, megbeszélés
Ebéd
Elutazás

További információk:
Kérünk mindenkit, ha van cserére vagy ajándékozásra szánt gyümölcsfa oltványa, bármilyen vetőmagja vagy
más növényi szaporító anyaga, azt hozza magával. A gyümölcsfajta és gyümölcstermék bemutatóra
bármilyen gyümölcsöt szívesen látunk.
Gyakorlati tudnivalók:
Jelentkezés: Akik részt szeretnének venni a találkozón, legkésőbb november 15-éig jelezzék a meghívó végén
megadott címeken! (Az előzetes bejelentés nélkül érkezőknek nem biztos, hogy tudunk szállást és étkezést
nyújtani.)
Megérkezés: nov. 18-án (péntek) 17.00 órától
Szállás: a drávafoki Fodor-kúriában: 6 szoba, összesen 26 ágy, három zuhanyozó.
Ellátás: Szombaton és vasárnap meleg ebéd. Kérünk minden résztvevőt, hogy reggelikre és vacsorákra
mindenki maga hozzon ennivalót.
Kérünk mindenkit, hogy hozzon magával törölközőt, papucsot, illetve – aki teheti – hálózsákot vagy
ágynemű huzatot. A 26 fő feletti résztvevők csak matracon, saját hálózsákban tudnak aludni.
Utazás: A vonattal érkezőket Sellyéről kérés esetén költségtérítés ellenében autóval szállítjuk Drávafokra.
Útiköltséget nincs módunkban téríteni.
Részvételi díj: 7.000 Ft/fő, ami a találkozó önköltsége. Magába foglalja a szállást két éjszakára, a két ebédet,
teát, kávét és a találkozó egyéb költségeit. Ezen belül a szállás 1.500 Ft/fő/éjszaka. Aki a szállást nem veszi
igénybe, annak éjszakánként ennyivel csökken a részvételi díja.
Elérhetőségeink:
Gedő Ibolya (30-3898345) vagy Lantos Tamás (20-3472686), illetve: 73-352 333
E-mail: ormansagalapitvany@gmail.com
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ZÖLD KALANDOZÁSOK 5. - VALÓS ALTERNATÍVA-E AZ ÖKOFALU?
Időpont: szerda, 2016, november 2. 18:00 - 20:00
Helyszín: Humusz Szövetség, 1111 Bp., Saru u. 11.
Valós alternatíva-e az ökofalu? Hitek és tévhitek a fenntarthatóságról
Zaja Péter előadása
Komolyan gondoljuk-e a "fenntarthatóság" alapelveit? Lehet-e nemnövekedni a jelenlegi globális
rendszerben? Mi lesz, ha nem sikerül megállítani a túlfogyasztást? Valós alternatíva-e az Ökofalu/Élőfalu?
Rövid ismertető a Magyar Élőfalu Hálózatról, s kicsit bővebben a "Visnyeszéplaki modellről".
Támogatói hozzájárulás: 900 Ft/alkalom, amellyel a Humusz Szövetség munkáját támogatod.
Bérlet: 5.000 Ft, ami tartalmaz egy szemléletformáló Humuszos vászonszatyrot is.
Pártoló tagjaink számára a belépés ingyenes. Csatlakozásról további infók:
http://humusz.hu/partolo_tagsag_maganszemelyeknek
További információ: humusz@humusz.hu

BOLYAVÁRI ESTÉK
Október 28. 19 órakor – Beszélgetés Zseni Annamáriával / Ön-Tér-Kép I-II. A magyar nemzet
lelkiállapota
Milyen folyamatok vezettek el a mai társadalom kritikus lelki-érzelmi állapotához?
A magyar nemzet jelenében mutatkozó zavarok, tünetek, szenvedések hátterében milyen lélektani történések
tárulnak fel? Tud-e a rendszer szempontot adni a kiút megtalálásához?
A térkép nem azonos a tájjal. A mindennapjainkat a tájban éljük, részei vagyunk. A térképek a tájban való
eligazodásunkat segítik. Megmutatják a rejtett utakat, járható ösvényeket, tiszta forrásokat.
Filmünk olyan belső térképpé tud válni, amely megkönnyítheti, hogy a tájban eligazodjunk, és ne tévesszünk
irányt. Bízom abban, olyan érzelmi hatása van, amely a megtisztulás erejével hat.
Enyészet/November hava 04.
17 órai kezdettel / Emlékezés november negyedikére. Csendes séta Mansfeld Péter Veronika parki
emlékhelyéhez. Találkozás a Bem Art mozi előtt, indulás ötkor.
19 óra-kor: Báder László / Űrföldrajz II. „A hülyeség kora” és „A felépülés rendje”
November 05. 17 órakor: Szombat-délutáni beszélgetés Magyaródi Szabolccsal
A jövő már itt van (The future is here), A magyar falu jövője, Az USA politikája és az elnök-választás
November 11. Stern Gabriella / Boldogasszony Anyácskái nyomában - A Boldogasszony út 2016
Hogyan lehet csillogó szemmel túlélni a 20. századot? - személyes beszámoló az azonos című blog alapján
November 12. 17 óra: Szombat délutáni beszélgetés / Rockenbauer Antal - Egy hónap kínai barátaim között
„Utam célja egy tudományos együttműködés kiteljesítése volt Tiencsinben, a Medical University
vendégprofesszoraként, de alkalmat adott arra is, hogy kissé közelebb kerüljek a kínai világhoz.
Egy hónap alatt csak egy nagyon kis szeletét lehet megismerni a kínai társadalomnak és ezen belül is csak az
egyetemi világgal kerültem szorosabb kapcsolatba. Arra viszont jó alkalmat biztosított ez az egy hónap, hogy
megszabaduljak néhány sztereotípiától, jobban megismerjem az ottani emberek céljait, vágyait, szokásaikat
és gondolkozásukat. Számomra a legnagyobb élményt a kínaiak rendkívüli vendégszeretete volt.”
Elérhetőségek:
BolyaFészek, 1067 Budapest, Csengery utca 62/b. fsz. 1.
Távbeszélő: 312-68-77, távlevél: bolyanyo@freemail.hu és bolyapo@gmail.com
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KŐBÁNYAI ÉLŐ KÖZÖSSÉGEK PROGRAM
JUHÁSZ ZSOLT: A magyar táltos örökség feltámadása
Előadás a magyar táltos hagyományokról, a rovásírás rejtelmeiről és ezek összefüggéseiről.
Ideje: November 3-án, csütörtökön 18 órától
Helyszíne: Széchenyi Általános iskola (aula) 1108 Bp., Újhegyi sétány 1-3.
(a 85-ös buszról a Bányató utcai megállónál kell leszállni, és kb. 200 métert lefelé jönni az Újhegyi sétányon!)

Az Élő Közösség tagjai által kalákában épített (az iskola udvarán található), kemencében sült, friss
kenyereket és kalácsokat a helyszínen magatokévá tudjátok tenni!
Adomány a terembérlethez - továbbra is - csupán 300,-Ft, de -mivel alkalmanként 15.000,-Ft-ra emelték
az aula bérleti díját, szívesen veszünk plusz adományokat!

F-FAKTOR: FENNTARTHATÓSÁGI MŰHELY vitafórum sorozat
Boldogság-felelősség-fenntarthatóság / szakmai fórum
Helye. Budapesti Műszaki Egyetem, Q épület A240-es terem.
Ideje: 2016. november 23, 17 óra
Mi fán terem a fenntartható fejlődés? Vezet-e út egy fenntartható(bb) világba? Mi köze a boldogságnak a
fenntarthatósághoz? Összeegyeztethető-e a felelős életvitel a fogyasztói szokásokkal?
Moderátor: Dr. Pálvölgyi Tamás egyetemi docens
Vitaindító előadók: Dr. Baritz Sarolta OP nővér, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola
Dr. Nemes Csaba főosztályvezető, NFM
Harazin Piroska egyetemi tanársegéd, BME GTK Környezetgazdaságtan Tanszék
Dr. Valkó László c. egyetemi tanár, BME GTK Környezetgazdaságtan Tanszék
http://fk.bme.hu/hu/ffaktor_index.html
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékot november 4-ig az info@fk.bme.hu címen
jelezzék!

AJÁNLÓ. AZ ÖKO-VÖLGY ALAPÍTVÁNY INGYENES KIADVÁNYAI
Bemutatkozó füzet
„Öko-völgy Programunk egyik legfőbb célkitűzése, hogy segítsük a fenntarthatósággal kapcsolatos
gyakorlati tapasztalatok cseréjét. Arra törekszünk, hogy működő és tanulható megoldási alternatívát
kínáljunk fel a válságok korában élő, kiutat kereső embereknek.”
(Hosszú Zoltán elnök)
http://okovolgy.hu/wp-content/uploads/OV_bemutatkozo.pdf
Öko-völgy füzetsorozat, I. rész - Ökológiai lábnyomunk és a fenntarthatóság
„Az Öko-völgy Füzetsorozattal áttekintő képet szeretnénk adni a környezeti-, gazdasági- és társadalmi
fenntarthatóság témaköreiről, tudományos igényességgel, egyúttal közérthető módon. A tanulmányok szerzői
neves elméleti és gyakorlati szakemberek, akik a felvetett problémákra működő megoldási minták
bemutatásával igyekeznek válaszolni.” (Vida Gábor, Farkas Judit, Sölétormos Jenő, Pőcze Vilmos, Rév
Szilvia tanulmányai)
http://okovolgy.hu/wp-content/uploads/1-oko_labnyom_es_fenntarth.pdf
Öko-völgy füzetsorozat, II. rész - A fenntarthatóság pillérei. Energia- és pénzgazdálkodás
Hetesi Zsolt, Pőcze Vilmos, Mérő Mátyás, Tóth Gergely, Gömöri Sándor írásai
http://okovolgy.hu/wp-content/uploads/2-A-fennt-pillerei.pdf
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Öko-völgy füzetsorozat, III. rész - Környezettudatosság a mindennapokban. Éghajlatváltozás és gazdálkodás

Fekete Gábor, Bede-Fazekas Ákos, Baji Béla, Barsi Attila, Antal Balázs tanulmányai
http://okovolgy.hu/wp-content/uploads/3-kornytud-mindennap.pdf
Öko-völgy füzetsorozat, IV. rész - Környezettudatos módszerek a gyakorlatban. Esettanulmányok a

Krisna-völgyből

Címek: Termeljünk zöldséget saját használatra, bio módszerekkel, A gabonatermesztés fenntartható
módszerei, Zöld szerek a háztartásban, A fűtés pénztárca- és környezetkímélő módjai.
http://okovolgy.hu/wp-content/uploads/4-kornytud-modszerekgyak.pdf

KÖNYV AJÁNLÓ. Murányi Péter: Természetes Nyelvtanulás – így lehetsz nyelvzseni
A Természetes Nyelvtanulásról
Két-három éves korunkban vidáman és tökéletesen megtanulunk beszélni a körülöttünk élőktől. Később
könyvek, tanár és nyelvtani gyakorlatok segítségével is évekig küzdünk a többi nyelvvel, ráadásul többnyire
tekintélyes szenvedéssel jár és sohasem lesz az igazi. Nincs itt egy kis logikai bukfenc? – gondolta a szerző. –
Mi volna, ha iszapbirkózás helyett a további nyelveknek is azokkal a módszerekkel állnánk neki, amelyekkel
annak idején az anyanyelvünknek?
Az eredmény: a Természetes Nyelvtanulás.
Bővebb infó: www.termeszetesnyelvtanulas.hu
E mű jóval többről szól, mint a nyelvtanról és a szavakról – viszont a segítségével valósággal elsajátíthatunk
nyelveket; folyékonyan és jókedvűen. Ehhez jónéhány meglepő, ám szerencsére érdekes dolgot kell tennünk:
együtt mozogni az anyanyelvűekkel, hanglejtés-mintákra figyelni, felhasználni a kedvenc időtöltéseinket és
átalakítani az otthoni környezetünket. A könyv több, mint 400 oldalon ad tömény, gyakorlati útmutatást a
nyelvi, kommunikációs és egyéb szükséges (velünk született) készség újraélesztésére, nem feledkezve el az
iskolarendszer által megtépázott olvasó lelki támogatásáról sem.
A szerző: NLP-tanár, utazó, tolmács, fordító és nyelvtanár. Kamaszkora óta él különböző kultúrákban, két
évtizede tanulmányozza a nyelvek elsajátításának fortélyait.
(Mi, régesrégi, ős-„ökofalus” matuzsálemek még „Zsiráf” néven ismertük...)
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A Magyar Élőfalu Hálózat e-hírlevelét
Szerkesztette: Zaja Péter, elérhetőség: namzi@tvn.hu
Lektor: Kilián Imre <kili@gyurufu.hu>
A naptár a Szigetköz kalendáriumból való. Készítette: Fűzfa Zoltán
Munkánkat támogatja: A Magyar Élőfalu Hálózat és a Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési Egyesület

6

