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A XIX. NYÁRI ÉLŐFALU TALÁLKOZÓ időpontja változott!!!
A helyszín továbbra is Magfalva.
Ideje: 2013. július 15. és július 21. között.
A részletekről hamarosan bővebben is hírt adunk.
AZ ÖKOPÓDIUM VENDÉGE: VIDA GÁBOR AKADÉMIKUS
Gödör Klub – 2013. május 7, kedd, 18.00
(Budapest, 5. ker. Király u 8-10, Central Passage, a Deák tértől 1 perc séta.
Az ÖkoPódium nyilvános, ingyenes előadássorozat az Ökopolisz Alapítvány szervezésében.
Vida Gábor bevezető gondolatai az ÖkoPódium elé:
„Az ember a bioszférában és annak működésében a legutóbbi két-három évszázadban radikális
változásokat vitt végbe, új korszakot, az Antropocént hozva létre. Ennek megvalósítását
legjelentősebb mértékben a fosszilis energiahordozók használata tette lehetővé. A létszámában és
igényeiben is nagyságrendekkel megnövekedett emberiség napjainkban találkozik az erőforrások
és nyelők végességének problémájával. A „megtelt Föld” helyzetet azonban nehéz elfogadtatni,
mivel a gazdaság irányítói továbbra is a határtalan növekedésben gondolkodnak, bízva a piac és
az emberi leleményesség erejében, figyelmen kívül hagyva a minket éltető bioszféra
rendszerének szerepét.
A folytonos növekedés egy véges világban lehetetlen. Eddigi sikereink alapvető forrása, az olcsó
energiahasználat
megszűnt.
A
véges
készletek
fogyását
takarékoskodással,
hatékonyságnöveléssel és fokozatos „anyagtalanítással” lehet és kell is fékezni, de az alapvető
problémát ez nem oldja meg. Bármilyen fizikai vagy akár szellemi tevékenységhez valamennyi
anyagra és energiára mindenképp szükség van, így nem létezhet olyan gazdasági tevékenység,
amelyik folytonosan növekszik.
A korlátok figyelmen kívül hagyása pedig összeomláshoz vezet. Ennek figyelmeztető előjelei
napjainkban egyre nyilvánvalóbbak. A 21. századra az emberiség hármas szorításban vergődik. A
társadalmi, gazdasági és környezeti válságok tömege egymást erősítve hat. A kiút keresés
sikerére csak akkor lehet remény, ha kellően komolyan vesszük a korlátokat, és rendszerszemléletben keressük a megoldást.”
KIÁLLÍTÁS ÉS FÓRUM A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉGRŐL
2013. május 8-án „Ember és Természet – a megtartó sokféleség” címmel a Szent Atanáz
Görögkatolikus Hittudományi Főiskola épületében (Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19.) egész
napos kiállításra, valamint 17 órától nyilvános fórumra várja az érdeklődőket az E-misszió
Egyesület, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, és a Magyar Természetvédők
Szövetsége.
A rendezvény egy országos kampány része, melyben a résztvevő zöldszervezetek és partnereik
célja, hogy az emberek felismerjék a biológiai sokféleség fontosságát és bekapcsolódjanak helyi
szinten annak védelmébe illetve természeti kincseink tudatos használatába.
Az élet természetes sokfélesége teremti és újítja meg számunkra a termékeny talajt, az iható
vizet, a tiszta levegőt, az egészséges élelmiszert. A fajok rohamos kihalása, a természetpusztítás
egyre komolyabb gazdasági károkat okoz; már hazánkban is. Mi a felelősségünk ebben, nekünk,
hétköznapi embereknek, és mit tehetünk a biológiai sokféleség megőrzéséért itt Nyíregyházán és

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében? A fórum során a véleményeket hivatásos természetvédelmi,
civil, és valláserkölcsi megközelítésben is megismerhetjük.
A program részletei:
2013. május 8., szerda
10:00-tól Kiállítás a biológiai sokféleségről (a Görögkatolikus főiskola aulájában)
17:00-19:00: Fórum és kisfilm bemutató (a Görögkatolikus főiskola Szent Atanáz-termében)
A fórum előadói:
Soltész János (Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola)
Lesku Balázs (Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság)
Szigetvári Csaba (E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület)
A rendezvény ingyenes!

HOGYAN
MŰKÖDIK
A
KÖZÖSSÉGI
MEZŐGAZDASÁG?
KÉPZÉS
GÖMÖRSZŐLŐSÖN
Európában egyre inkább erősödik a közösségi mezőgazdálkodás mozgalma: gazdálkodók és
vásárlóik alkotnak közösséget, hogy segítsék egymást. A Tudatos Vásárlók Egyesülete május 11én gyakorlati képzést szervez Gömörszőlősőn a téma iránt érdeklődőknek.
„Hogyan működik a közösségi mezőgazdálkodás? Gyakorlati képzés dobozrendszer
kialakításához.”
Termelőként vagy fogyasztóként érdekel a közösségi mezőgazdaság? Szeretnél magad is
elindítani egy dobozrendszert, csak még nem tudod, hogyan vágj bele? Vagy arról álmodozol,
hogy minden héten megbízható forrásból származó, friss élelmiszer vár? Esetleg már egy
működő dobozrendszer tagja vagy, de szívesen bővítenéd a tudásodat, és megosztanád a
tapasztalataidat másokkal? Akkor ez a képzés neked szól! Szakértők és egy tapasztalt gazdálkodó
segítségével többek között megtudhatod, hogy
• melyek az első, legfontosabb lépések az induláshoz,
• milyen kihívásokkal kell szembesülnöd, és miként oldhatod meg ezeket a működés során,
• milyen kommunikációs eszközök segíthetik a közösség életét,
• hogyan készíts akciótervet az induláshoz.
A képzésen Szeles Attila, az Eleven Föld Szociális Szövetkezet biogazdálkodója osztja meg
velünk gyakorlati tapasztalatait a témáról.
Időpont: 2013. május 11. (szombat) 9:30-16:30h
Helyszín: Ökológiai Oktatóközpont (Gömörszőlős Kassai u. 39)
A részvétel ingyenes. A workshopon résztvevők száma max. 25 fő, regisztráció a jelentkezés
sorrendjében.
A résztvevőknek igény esetén külön autóbuszt biztosítunk Miskolcról. Kérjük, a regisztrációnál
jelezd, hogy busszal szeretnél-e jönni!
Regisztráció: http://tudatosvasarlo.hu/tartalom/kozossegi-mezogazdasag-eloadas-es-kepzes
További információ Perényi Zsófiánál, a e-mail címen kérhető.

MEGHÍVÓ A CMM 9. BIOMASSZA-FÓRUMÁRA
BENCSIK JÁNOS (ex államtitkár): Fenntartható energiatermelés?
Ideje: 2013. május 9. (csütörtök) 17 óra
Helye: Pécs, Széchenyi tér 9. Megyei Közgyűlés terme
• Bevezető: Köszöntő – Dr. Vicze Csilla Civilek a Mecsekért Mozgalom szóvivő
• Bencsik János a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője: A természeti erőforrások
hasznosításának fenntarthatósági kritériumai
• Vita, hozzászólások, kérdések, kötetlen beszélgetés
• Zárszó – Csizmadia László, Civilek a Zengőért Mozgalom
Tisztelettel hívunk és várunk minden érdeklődőt, aki fontosnak érzi környezetünket: az erdők, a
vizek, földek állapotát!
Civilek a Mecsekért Mozgalom (CMM)
BOLYAVÁRI ESTÉK 2013. május (Ígéret hava)
3. Hazay Tímea: Védőbeszéd. Beszélgetés a Homeopátiáról
10. Farkasinszky Tibor: A Miskakancsó I-II., Ősi istenség- és világjelképünk. Könyvismertetés
18-20. Pünkösdi kirándulás, Tündérfalva, kettő éjszaka
24. Fabó László: Létmozzanatok hangjai
31. Andrásfalvy Bertalan: A magyar föld múltja, jelene és jövője
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
OKTATÁS A FENNTARTHATÓSÁG SZOLGÁLATÁBAN – KONFERENCIA
Comenius, Leonardo, Grundtvig és Erasmus projektek tükrében
A fenntarthatóság egyik meghatározása szerint fontos, hogy a jelenlegi szükségletek kielégítése
úgy valósuljon meg, hogy az erőforrásokat megőrizve, fenntartva, a későbbi generációknak is
biztosítsuk ezt a lehetőséget.
„Gondozd jól a földet. Azt nem a szüleid adták neked. A gyermekeidtől kaptad kölcsön."
(kenyai közmondás)
A fenntarthatóság környezeti, társadalmi, gazdasági összetevőit, azok kapcsolatait vizsgálva a
következő kérdésekre keressük a választ a konferencián:
•milyen a fenntartható fejlődést szolgáló oktatás?
•miben több a fenntarthatóság-pedagógia a környezeti nevelésnél?
•hogyan formálható a diákok környezeti tudatossága, értékrendje?
•hogyan építhetjük be a helyi „fenntarthatósági" tevékenységeket a tanulási folyamatokba?
Kerekasztal-beszélgetés * projektbemutatók * műhelymunkák * interaktív gyakorlatok
A rendezvény során kerülnek átadásra a 2013-as Nívódíjak a legkiválóbb Comenius, Leonardo,
Grundtvig és Erasmus projekteknek.
A rendezvényre várjuk a közoktatás, a szakképzés, a felsőoktatás, és az iskolarendszeren
kívüli oktatás szereplőit is. A részvétel díjtalan, de előzetes regisztráció szükséges, melyet az

oldal alján található on-line jelentkezési lapon tehet meg.
http://www.tpf.hu/pages/eventlist/index.php?page_id=732
A rendezvény időpontja: 2013. május 23., csütörtök
Helyszíne: Öböl Ház Rendezvényközpont, Kopaszi gát (Budapest, 11. kerület)
SZÜLETÉS HETI MAGYARORSZÁGI ELŐADÁSSOROZATOM szeretettel osztom meg,
remélem, minél többen együtt lehetünk, és ezáltal is próbáljuk a szülési kedvet növelni, a szülést,
szülővé válást könnyebbé, szebbé tenni. Mindenkit elhívok népünk és országunk gyógyítására
ezáltal is!
Remélem, húszéves tudatos munkám nem volt hiábavaló!
http://www.szuleteshete.hu/eloadassorozat
Szeretettel, Bernád Ilona
„ADJ HELYET A HELYINEK”
Helyi termékek népszerűsítésével a helyi értékek megőrzéséért és a vidék megmaradásáért! A
Pannon Helyi Termék Nonprofit Kft. és a Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület, valamint
regionális partnerszervezeteik hálózati mozgalmat indítanak „Adj Helyet a Helyinek” címmel.
A mozgalom közvetlen célja a helyi alapanyagokból – helyi tudással és munkával – előállított
élelmiszerek és kézműipari termékek népszerűsítése, a hazai fogyasztásban játszott szerepük
növelése. Ennek középpontjában áll:
- a kiváló minőséget, de kis mennyiségben előállító termelők piaci ismertségének növelése,
értékesítési lehetőségeik bővítése,
- értékesítési (népszerűsítő) pontok hálózatának kialakítása, amelyek lehetőséget adnak arra,
hogy a termelő 40 km-es körzeten belül el tudja adni termékeit,
- bevásárló közösségek létrehozásának segítése, hogy a termelő és a vásárló közvetlenül
egymásra találjon.
- az értékesítési helyeket a termékekkel és a termelőkkel szervesen összekapcsoló komplex
marketing tevékenység
Mindezen keresztül a mozgalom elindítói hozzá kívánnak járulni ahhoz, hogy a termékek
változatossága és minősége javuljon, a vásárlók a termelőtől közvetlenül, vagy termelői áron
juthassanak hozzá a termékekhez, csökkenjen a termékek által megtett távolság, és a hazai
vásárlók a terméken keresztül megismerjék a termelőt, és annak a tájnak az értékeit,
turisztikai lehetőségeit is, ahonnan a termék származik.
Várjuk mindazon szervezetek és magánszemélyek csatlakozását, illetve támogatását, akik ezekkel
a célokkal egyetértenek, és a saját helyükön, a saját erőforrásaikkal segíteni tudnak a
megvalósulásban!
A mozgalom során első lépésben (2013. május 31-ig) mintegy 70-80, az országot egyenletesen
lefedő „Adj Helyet a Helyinek” pontot kívánunk létrehozni, ahol a vásárlók közvetlenül
termelői áron juthatnak hozzá a helyi termékekhez a kihelyezett – vagy a hely gazdája által
biztosított – polcokról.
Ezekhez a helyekhez csatlakozhatnak már meglévő, vagy újonnan szerveződő bevásárló
közösségek, amelyek lehetőséget biztosítanak a termelő és a vásárló személyes találkozásával
megvalósuló árucserére.

Akikre mindenképp számítunk:
- Olyan nagy látogatottságú helyek gazdáira, ahol megvalósulhat a helyi termékek közvetlen
értékesítése, népszerűsítése.
- Helyi termék-előállítókra, akik szeretnék termékeiket népszerűsíteni, és ehhez számítanak a
mozgalom által kínált erőforrásokra (értékesítési pontok hálózata, minősítés, szervezés,
marketing, logisztikai támogatás).
- Civil szervezetekre és magánszemélyekre, akik bevásárló közösséget működtetnek, vagy
érdeklődnek ilyen közösség elindítása iránt. A hálózati mozgalom lehetőséget ad arra, hogy az
értékesítési helyeken meghatározott időpontban a termelő és a vásárló közvetlenül is találkozzon,
és létrejöjjön közöttük az árucsere.
- Olyan média partnerekre, akik elkötelezettek a vidéki gazdaság fejlesztése, a szellemikulturális örökség megőrzése, a tudatos vásárlói magatartás támogatása és a kezdeményező
társadalom víziója mellett.
- Szponzorokra, támogatókra: Mivel a hálózat alapvetően a helyi termékek közvetlen
értékesítését kívánja elősegíteni és ehhez nem kapcsolódnak kereskedelmi bevételek, ezért
fenntarthatóságához – a nagyarányú önkéntes munka mellett – nélkülözhetetlen bizonyos
mértékű pénzügyi erőforrások megléte. Ennek előteremtését a szervezők elsősorban tagdíjakból,
szponzori felajánlásokból és támogatásokból kívánják megoldani. Emiatt is várjuk mindazok
jelentkezését, akik anyagilag is tudnák segíteni hálózati kezdeményezésünk kiteljesedését!
Szponzorainknak megjelenési lehetőséget biztosítunk a mozgalom számára felajánlott médiafelületeken.
Kapcsolat: Murai Szabolcs Pannon Helyi Termék Nonprofit Kft.
murai@pannonhelyitermek.hu
+36-30/252-69-87
A mozgalomba bekapcsolódó partnerekről, az értékesítési helyekről, a programban részt vevő
termelőkről és támogatókról részletes információt talál a www.pannonhelyitermek.hu honlapon.
A Magyar Élőfalu Hálózat e-hírlevelét szerkesztette: Zaja Péter. Elérhetőség: namzi@tvn.hu
Lektorálta: Farkas Judit
Munkánkat támogatja: Ökotárs Alapítvány, Természetes Életmód Alapítvány és a Visnyeszéplaki
Faluvédő és Közművelődési Egyesület

