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GYÜMÖLCSÉSZ KALÁKA GÁLOSFÁN

Szeretettel várunk minden gyakorló és kezdő gyümölcsfa-nevelőt az első tavaszi tájfajta-mentő munkánkon.
A kaláka munka rendkívüli tanulási és gyakorlási lehetőséget nyújt kezdő és gyakorló gyümölcsészeknek
egyaránt.
Helyszín: PÁLOSKERT GÁLOSFÁN
Időpont: 2014. március 26-30.
A tervezett program:
2014. március 26. érkezés este Gálosfára, batyus vacsora 
2014. március 27. oltványok ellenőrzése, oltás, metszés
             étkezés 3X
2014. március 28. oltványok ellenőrzése, oltás, metszés
              étkezés 3X
2014. március 29. oltványok ellenőrzése, oltás, metszés
               étkezés 3X
2014. március 30. oltványok ellenőrzése, oltás, metszés, 
              étkezés reggeli, ebéd
              ebéd után hazautazás
Szerszámokat (metszőolló, kisfűrész, ágvágó stb), esőholmit, szükséges felszerelést (pl.: kesztyűt, ha kell)
ki-ki hozzon, mert nem jut a készletből mindenkinek!
Teljes ellátást, az étkezéseket és a szállást a „Pálosházak a Családért Alapítvány” biztosítja. Kérjük, hogy
hálózsákot hozzanak magukkal!
Jelentkezéseket az alábbi e-mail címre kérem küldeni pontos tartózkodási idő, létszám megjelölésével, hogy
a háziak ennek függvényében tudjanak gondoskodni ellátásunkról.
Telekocsi érdeklődéseket is én továbbítom, ehhez indulási pontot, időpontot és létszámot kérnék:
Tippai Andi     tippa@freemail.hu    30 5360176

A KÖZÖSSÉGI MINŐSÉG SZEREPE A FENNTARTHATÓSÁGI KEZDEMÉNYEZÉSEK 
TÚLÉLÉSÉBEN
A Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanács és az Inspi-Ráció Egyesület meghívja Önt a 
„Közösségfejlesztéssel  kapcsolatos  kutatás  jó  helyi  fenntarthatósági  gyakorlatok  megismerésére”című
konferenciára.
Előzetes Pablótól:  
Kedves Élőfalu Hírlevél Olvasók!
Szeretném MEGHÍVÓMAT ezúton is átnyújtani nektek, a fenti  kutatási projekt záró fórumára.
Egy ízben a téli  belső  élőfalu  találkozón már szóban átadtam nektek a meghívásomat,  és  valószínűleg
többen  már  megkaptátok  a  fórumunk  meghívóját  írásban  is,  azonban  fontosnak  gondoltam  eljuttatni
azokhoz is a meghívónkat, akiket nem ismerek személyesen (nem voltak a találkozón), akiknél nem jártunk a
kutatás  alatt!  Azért  tartom  ezt  fontosnak,  mert  a  fórum  elsősorban  azoknak  szól,  akik  már  vették  a
bátorságot és belevágtak egy fenntarthatósági kezdeményezés létrehozásába, ezen belül is a közösségek
meghatározó  tagjainak,  vezetőinek!  Úgy  állítottam  össze  a  programot,  hogy  a  közösségi  minőség
fejlesztésében tudjon szempontokat adni a közösségek vezetőinek, és bőségesen legyen idő arra is, hogy
mindezt közösen értelmezzük (a NyíltTér módszerével).
Amint látjátok, két nagy fókuszt raktam a fórum előadásos részébe:

1. a közösségi vezetés
2. a közösségi minőség alakulása

A választás persze nem véletlen :)
A  kutatásunknak  sok  tanulsága  volt,  de  volt  néhány  kiemelkedően  fontos  (vagyis  általunk  fontosnak
gondolt):

1. Az  interjúk  során  a  leggyakrabban  elhangzott  mondat  talán  az  volt,  hogy:  „én valójában  nem
vagyok a közösség vezetője”.
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Ezt nevezzük vezetett-vezetetlen állapotnak, amire soha nem az a jellemző, hogy nincs egyáltalán
vezető, de mivel ez nincs kimondva, ezért a vezető felhatalmazása és ezzel együtt számon kérhetősége
is folyamatosan billeg.  A legtöbb esetben vannak vezetők (magát meghatározó tagként,  magként
definiálva),  de  nincs  egy  tudatos  rendszere  a  vezetésnek.  Ezért  főleg  a  konfliktusos,  krízises
helyzetekben vagy nem tölti  be a szerepét  vagy nem tudja betölteni,  mert  nem kap rá elegendő
felhatalmazást.
Azonban ezzel együtt megtaláltuk a közösségek vezetésének természetes módját is, ami megerősítette
az  ezzel  kapcsolatos  szervezetfejlesztői  tapasztalatainkat.  Ezeket  érett,  átgondolt  formában  két
világnézeti alapról is meghallgathattuk az interjúk során, ezért kértük fel előadóknak Sölétormos
Jenőt, aki Krisna-völgy, és Géczy Gábort, aki Magfalva vezetői tapasztalatait osztotta meg velünk.
Szeretnénk, ha az az élmény, amit mi átéltünk az interjúk során, számotokra is élővé válna. Tehát
mindegy, hogy a magyar népi hagyományok, vagy a hindu vallás felől közelítjük meg a közösségi
vezetést, hiszen a lényeg, hogy ahogy az emberi közösségeknek meg van a maga természete, úgy a
közösségek vezetésének is meg van a maga természete.

2. A közösségi minőség alakulásában pedig azt találtuk, hogy a közösségeket leginkább a saját ideáik
akadályozzák.  Ennek  felismerését  legtisztábban  Visnyeszéplakon  halhattuk  Máté  Lacitól:  "Mi  a
varjak  nemzedéke  vagyunk,  akiknek  az  alapok lerakása a  feladata,  mind anyagi,  mind szellemi
síkon". Tehát az a felismerés, hogy a pionír közösségekben az életkori sajátosságukból következően
kompromisszumokat kell kötni és nem szabad engedni, hogy a közösséggel kapcsolatos idea megölje
az induló közösségeket, életmentő lehet a közösség sorsára nézve. Hiszen, ha a varjak nem építenek
fészket, akkor a sólymoknak nincs hol költeniük.

Ezért ebben a blokkban az élő-öko-falvak magyarországi Bermuda háromszögében (Kilián Imre, Gyűrűfű ‒
Pőcze Vilmos, Krisna-völgy ‒ Máté László és Zaja Péter, Visnyeszéplak) szeretnénk körbe járni a közösségi
minőség alakulását.
Természetesen a fórum időpontjában a kutatás záró tanulmányát is elérhetővé tesszük a honlapunkon –
inspi-racio.hu (azonban már most jelzem, hogy ezzel nem zárult le a kutatás és tanulmányírás, ez tehát csak
egy állomás ‒ még ha záró tanulmány is a címe....)

A fórum időpontja: 2014. április 2-3.
A  fórum  helyszíne: Máriabesnyő,  Mater  Salvatoris  Lelkigyakorlatos  Ház,  Gödöllő-Máriabesnyő,
Kapucinusok tere 3.
A fórum célja: 
A közösségi minőségre, a közösségi vezetésre irányuló kutatás eredményeinek ismertetése, a
fenntarthatósági kezdeményezések képviselőinek tapasztalatcseréje.
Programterv:
1. nap
10.00 Érkezés, regisztráció
10.30 Köszöntő és a kutatás rövid bemutatása – Vágvölgyi Gusztáv Inspi-Ráció Egyesület
11.30 A közösségek vezetésének elvei különböző világnézetekből
Meghívott előadók:
Sölétormos Jenő, Krisna-völgy alapító tagja és elnöke (2008-2012), az Öko-völgy Alapítvány alapítója
Géczy Gábor, Magfalva alapítója, fizikus, egyetemi tanár (egyeztetés alatt)
13.00 A közösségi minőség alakulása, és az azt meghatározó tényezők
Meghívott előadók: Pőcze Vilmos, Krisna-völgy virágkertészetének osztályvezetője
13.30 EBÉD
14.30 A közösségi minőség alakulása, és az azt meghatározó tényezők (folytatás)
Zaja Péter, Visnyeszéplak élőfalu egyik lakója
Máté László, Visnyeszéplaki Faluvédő- és Közművelődési Egyesület elnöke
Kilián Imre, Gyűrűfű ökofalu alapítója
16.00 A kutatás eredményeinek ismertetése – Vágvölgyi Gusztáv Inspi-Ráció Egyesület
17.00 Tapasztalatcsere az OpenSpace módszerével
18.30 VACSORA
2. nap
8.00 Reggeli
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9.00 A tapasztalatcsere folytatása
12:30 Plenáris, kiscsoportos beszélgetések tapasztalatainak megosztása
13.30 EBÉD
Hazautazás

A Fórum teljes ideje alatt a résztvevő közösségek bemutatkozási lehetőséget kapnak (kiadványok, termékek,
bemutatkozó anyagok). 
Lehetőséget adunk arra, hogy a résztvevők felírják azokat a dolgaikat (eszköz, termény, tudás, kapcsolat,
könyv, lehetőség, stb.), amikre szükségük lenne, illetve amit a többi résztvevőnek fel tudnak ajánlani. Ezzel
szeretnénk elősegíteni az egymás közötti együttműködést.
A fórumon való részvétel ingyenes, viszont jelentkezéshez kötött.
Azon szervezetek részére, akik igénylik, útiköltség térítést tudunk fizetni. Kérjük, ezt a fenti elektronikus
jelentkezési lapon jelezzék!
A meghívó és további idézetek a tanulmányból az IRE honlapon:
http://www.inspi-racio.hu/koezoessegi-vallalkozas/koezoessegi-kutatas/zaro-forum-meghivo

PERMAKULTÚRÁS HÉTVÉGE LÓKÚTON
Időpont: 2014. április 4-6. 
Helyszín: Akli és Lókút (Veszprém megye)
„A permakultúra  alapgondolatát  az  ausztál  Bill  Mollison,  és  David  Holmgren  publikálták  az  1970-es
években. Az a meggyőződés sarkallta  őket,  hogy ha az emberi társadalom továbbra is  ilyen mértékben
folytatja a Föld tartalékainak fölélését, akkor el fogja pusztítani az élővilágot, és önmagát is. A permakultúra
megoldásként a természetben zajló ökológiai folyamatok minél teljesebb érvényesítését javasolja az ember
élőhelyén, és szükségletei megtermelése során. Hangsúlyozza az fogyasztás drasztikus csökkentésének, az
energia-megtakarításnak, és a természetből való ’házi’ energianyerés különféle módozatainak fontosságát.”
www.permakultura.hu
Tavaszi, kertindító  permakultúrás hétvégét szervezünk, amelyen  Máthé Katalin tolmácsolja a résztvevők
felé a permakultúra szellemiségét, elméletét és gyakorlatát. Katalint Baji Béla ajánlotta nekünk, mint olyat,
aki már szintén hosszú évek óta foglalkozik a permakultúrával.
Tematika: 
 - komposztálás
- (lap)mulcsolás
- csepegtető öntöző rendszerek
- árokágyás, bakhát, szintezés
- ültetés,
- palántázó, vermelő kialakítás

A fenti  témákat  elméletben  és  gyakorlatban  is  körüljárjuk  Máthé  Katalin  vezetésével,  a  résztvevők
érdeklődéséhez is igazodva. 
Programterv: 
Péntek 
16-tól szállás elfoglalása,
19:00-20:00 "Batyus" vacsora
20:00 "Tüzeskedés" ‒ ismerkedés, ráhangolódás
Szombat: 
8:00-8:30 "Batyus" reggeli (Paradicsom Ház - Lókút)
9:00-10:30 Elmélet I (Akli Major Kert)

10:30-11:30  Akli Major Piac  ‒ szabad felfedezőút :)
11:30:-3:00 Elmélet II (Akli Major Magtár/Kert)
13:30-14:15 Ebéd
14:30-16:00 Elmélet III (Paradicsom Ház, Lókút)
16:15-18:45 Gyakorlat I (Paradicsom Ház)
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19:00-19:45 Vacsora
20:00-21:00 A nap élményeinek megbeszélése
21:00-"kifulladásig": Szabad beszélgetés
Vasárnap (Paradicsom Házban)
8:00-8:45 Reggeli
9:00-10:30 Gyakorlat II.
10:00-13:30 Gyakorlat III.
13:30-14:15 Ebéd
14:30 -16:00 Gyakorlat IV.
16:30-17:30 "Ajándék" 
18 órától: A szállás elhagyása

A hétvégén való részvétel díja a jelentkezők létszámától függően 4000 - 8000 Ft/fő/hétvége (szállás, étkezés
és  utazási  költség  nélkül).  A  permakultúra  szemléletéhez  igazodva  maga  a  képzés  sem  a  pénzbeli
meggazdagodásról  szól,  azonban  van  egy  minimális  pénzbeli  összeg,  amivel  azért  "illik"  honorálni  a
permakultúrás szakember, valamint a szervezők munkáját is. 
Lehetséges külön a szombat délelőtti Akli Majorban megtartásra kerülő elméleti blokkokon (Elmélet I és
Elmélet II) is részt venni. Ennek részvételi díja 500 - 800 Ft/fő/blokk között várható. Az összeg ebben az
esetben is a résztvevők számától függően változik. 
Minél több a résztvevő, mindenki annál jobban jár! Azonban a résztvevők száma korlátozott!
Létszám: min. 10 fő – max. 20 fő (+ a szombat délelőtti elméleten max. extra 10 fő)
Kérjük, ha szeretnél részt venni a képzésen, akkor a tegy@invitel.hu e-mail címen jelezd részvételi szándékod. 
További információk a hétvégéről a facebook-on: https://www.facebook.com/events/637401529649070/
Jelentkezési határidő: 2014. március 30. 
(Ha elmúlt ez a határidő és mégis szeretnél jönni, akkor vedd fel velünk a kapcsolatot a 20/4358808-as mobilszámom)
A képzés idejére szállást és étkezést a Paradicsom Házban tudunk biztosítani, előzetes egyeztetés alapján. 
A szállással és étkeztetéssel kapcsolatos részletekről kérjük, érdeklődj a Paradicsom Ház elérhetőségein:
http://www.facebook.com/ParadicsomHaz  www.facebook.com/ParadicsomHaz,
mailto:paradicsomhaz@gmail.com  paradicsomhaz@gmail.com 

A Természetes Életmód Alapítvány szeretettel meghívja Önt a „RENDEZVÉNY A JÖVŐNKÉRT” című
fórumra.
Időpont: 2014. április 11-12-13.
Helyszín: Agostyán, Ágoston-liget, az Alapítvány Természetvédelmi és Humánökológiai Oktatóközpontja
Mottó: „A legjobb befektetés az életmódváltás” „Rendezvény a jövőnkért”, a vidéki élet bemutatása, jó 
gyakorlatokon keresztül.
A 3 napos rendezvény programterve:
1. nap: 11.00-17.00
A vidéki tájat felelősen használó fiatal gazdálkodók, és a civil szervezetek közötti párbeszéd erősítése.

 Megnyitó: Fenntartható fejlődés a gyakorlatban „Tata a Biodiverzitás Fővárosa” ‒ Michli József Tata Város
Tata Város Polgármestere

 Gondolatébresztő: A fenntarthatóság tanulása. Mégis mit tehetünk? Előadó: Labanc Györgyi
 Értékőrző gazdálkodás Natura 2000 területeken:

Bemutatásra  kerül  egy gyakorlati  útmutató,  mely a  Natura  2000 területek kezeléséhez nyújt  segítséget.
Egyszerű,  konkrét  és  követhető  javaslatokat  adunk ahhoz,  hogy mit,  mikor,  hogyan érdemes  elvégezni
annak érdekében, hogy hosszú távon is megőrizhessük a Natura 2000 területek természeti értékeit. Előadó:
Haraszthy László, Pro Vértes Közalapítvány, projektvezető

 Gerecse  Naturpark  lehetőségei  a  helyi  táji  értékek,  és  a  Vidéki  örökség  megőrzése  érdekében  Előadó:
Musicz László Átalér Szövetség titkára

 De  hol  van  itt  a  tájban  élő  ember”  Séta  a  Jóisten  virágoskertjében  és  állatkertjében.  Az  Ökofalu
előszobájának bemutatása. A sétát vezeti: Czumpf Attila agrármérnök humánökológus.
2. nap: 9.00- 17.00
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Praktikák a mindennapi életben, a nevelésben, kertművelésben és állattenyésztésben.
 A Magyar  Élőfalu  Hálózat  tagjainak  mint  a  fenntarthatóság  előőrseinek  bemutatkozása,  kiemelve  az

azonosságokat  és  különbözőségeket.  Permakultúra  mint  életforma.  Előadók  a  MÉH  képviselői:
Visnyeszéplak, Markóc, Gyűrűfű, Nagyszékely, Gömörszőlős, Agostyán élőfalvaiból. 

 A  Kárpát-medence  régen  honosult  növényeinek  kutatása.  Előadó: Dr.  Gyulai  Ferenc  professzor,
archebotanikus, Szent István Egyetem Gödöllő

 A fenntartható  fejlődés  megértésének  és  a  gyakorlatba  ültetésének  nehézségei.  Mégis  mit  tehetünk?
Zsákutcában a Világ? Mi a jó válasz? A helyi fenntarthatósági gyakorlatok, minták elterjesztése?   Előadó:
Karas László terep biológus, tréner 

 Gyümölcsészet,   Kárpát-medencei  gyümölcsfajták  –  a  haszonvételezés  praktikái  a  mindennapokban
(Pórszombat, Markóc, Visnyeszéplak) Előadó : Zaja Péter  

Gyakorlattal egybekötött séta a fiatal és öreg gyümölcsöskertben. Metszés, oltás praktikái 
 Fiatal  gazdák  bemutatkozása:  Baranya  Zoltán  juhász;  Vastag  Gusztáv  kecskés;  Molnár  Márta  méhész;

Közösségi  kertek,  „Háromkaptár”  Vukovics  Daniella;  Szöllősi  Mihály  borász  /  Az  év  pincészete  díj
elnyerése 2009-ben

 „Az vagy, amit megeszel.” Bio-termék, bemutató, állófogadás, tea, kávé,  ásványvíz, forrásvíz.
3. nap: 9.00-15.00
A fórumon hallottak kipróbálása a gyakorlatban, önkéntesek a kertben és a gazdaságban. 

• Talajkímélő kertművelés lehetőségei a gyakorlatban, az önfenntartó majorság tapasztalatai.  A gyakorlatot
vezeti: Czumpf Attila agrármérnök, humánökológus 

• Fenntarthatóságra nevelés jó gyakorlatai (A ravaszdi Erdei iskola példáin keresztül) 

Előadó: Kovátsné dr. habil Németh Mária NyME Apáczai Csere János Kar

• Alakor szalmából készült használati tárgyak. A gyakorlatot vezeti: Takácsné Pogrányi Irénke 
történelemtanár, a népművészet mestere, Neszmély 

Szendvicsebéd, tea, kávé, ásványvíz, forrásvíz
Megközelíthetőség: 

 Vonattal: a Budapest-Hegyeshalom vonalon, Tatáig, Tatától a helyközi, tardosi autóbusszal Agostyán
után, a tábori buszmegállóig.

 Autóval: Budapestről az M1-en vagy az 1-es főúton Tatáig, majd Agostyánon át a tardosi úton a 7-es
kilométerkőig, a természetvédelmi sorompón át, a kőszórt parkolóig.

A vonattal érkező csoportokért, a MÁV-állomásra buszt küldünk!
Fontos: A 3 napos fórum ingyenes, de regisztrációhoz kötött
Bővebben: Labanc Györgyi Email: bakfitty@t-online.hu  , Tel.: 06-30-419-50-80 

VISNYESZÉPLAKI PROGRAMOK

VISNYESZÉPLAKI ESTÉK

Vida Gábor akadémikus: Merre tart a világ? Kiútkeresés a válságból.

„A Föld egésze egy rendszer, és ennek az egésznek olyan radikális átalakulása ment végbe az utóbbi néhány
évtizedben, ami a működését esetleg komolyan akadályozhatja. A nagy ipari lobbik sokszor pénzelnek olyan
kutatásokat,  amelyek azt  hivatottak  bizonyítani,  hogy ez  az  egész  globális  klímaváltozás  nem is  olyan
veszélyes, és mi is szívesebben vizsgálgatjuk a saját genomunk bázisszekvenciáját, mint a létfenntartásunkat
szolgáló bioszférát. Szívesebben költünk arra, hogy legyen egy csodálatos hústermelő sertésünk, mintsem
hogy azon spekuláljunk, vajon a Föld egésze működik-e, vagy nem.”
Ideje: 2014. április 12. szombat 17 óra
Helye: Visnyeszéplak, Faluház
Szervező: Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési Egyesület
Bővebb információ: Zaja Péter, 30/9742 567  
A rendezvény ingyenes, adományokat az Egyesület életben tartásához szívesen elfogadunk!
Tervezett további előadások: Gyulai Iván előadása a mélymulcsos talajművelésről (2014. május 20.)
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GYAPJÚ ÉS FONÓTÁBOROK: 2014. április 29.-május 4., 2014. július 1-6. 

Mottó: „Emberhez méltó élet, csak embernek teremtett világban lehetséges.”

Ebben az évben, a tavalyihoz hasonlóan, ismét két gyapjú tábor lesz Zselicszéplakon (Visnyeszéplak egyik
tanyáján).

Mivel május 1. csütörtökre esik, ezért ez hosszú hétvégének számít, amit érdemes aktív pihenéssel tölteni.

 Az  Édenkert  Egyesület  gyapjú  programját,  a  táborokat  a  Norvég  Civil  Támogatási  Alap,  az  Ökotárs
Alapítvány és a Visnyei Önkormányzat támogatja, ezért az egy hetes tábor részvételi díja: 1.500 Ft.

Szállást és étkezést előzetes egyeztetés alapján tudunk biztosítani.

Várjuk azokat, akik szívesen betekintenének a gyapjú kézi feldolgozásának fortélyaiba.

Senki  ne  gondolja,  hogy  ez  valami  ördöngös  dolog,  hisz  nagyanyáink  idejében  még  mindenki  maga
készítette a stafírungját.

Magyarországon  a  gyapjú  könnyen  és  olcsón  elérhető,  megújuló  nyersanyag,  abból  számtalan  ruha,
lakástextil, játék, használati tárgy készíthető.

A tábor ideje alatt az előadások, beszélgetések, szabadidős programok (komolyzenei házi koncert, táncház,
kirándulás, kenyér, és kürtöskalácssütés) mellett a gyapjúfeldolgozás minden részletét el lehet sajátítani.

A Zselicszéplakon  működő  Fonóház  teljesen  felszerelt,  az  ott  felállított  eszközöket  bárki  egész  évben
használhatja (rokka, kézi orsók, kártoló, szövőszék, kötélverő).

A tábor területén egy kisebb juhnyáj fog legelészni, május elsején birkanyírás (kipróbálható, megtanulható).

Ezen kívül lehetőség nyílik a gyapjú kézi feldolgozásainak lépéseit megismerni, elsajátítani, gyakorolni:
Gyapjú mosás-szárítás

Gyapjú festés (növényi is!)

Kártolás

Fonás (rokkán, és kézi orsón)
Nemezelés
Szövés

Kötés
Kötélverés

Jelentkezni lehet: Bariska Gábor, T: 30/421 5595, Drótlevél: zselicszeplak@gmail.com

Részletek a weblapunkon: www.oko-falu.hu, vagy facebook-on: Édenkert Egyesület

KISGYŐRI ZÖLD ESTÉK 

Idén is folytatjuk "KISGYŐRI ZÖLD ESTÉK" programjainkat a Faluházzal együttműködve.
2014. március 21. Ember és természetkímélő kertgazdálkodás. Előadó: Gyulai Iván
2014. április 25.   Élővilágbarát kert. Előadó: Gyarmathy István
2014. május 30.    Zöld háztartás, tudatos vásárlás. Előadó: F. Nagy Zsuzsanna
Az előadások a szokott módon, pénteki napokon 18 órától lesznek a Faluházban!
https://www.facebook.com/events/452083428225324/?ref=22

A Program a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás programja támogatásával valósul meg. 
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OLTÓGALLYAK NYOMÁBAN IV. OLTÁS A GYAKORLATBAN 

Időpont: 2014. március 29. szombat, 14.00 óra

Helyszín: Budakeszi Vadaspark, nagyszínpad (eső esetén a Foglalkoztató központban leszünk)

Megközelítés: 

- autóbusszal: a Széll Kálmán térről a 22-es autóbusszal, 10 perc sétával

- autóval: a regisztrált résztvevők behajtási engedélyt kapnak e-mailen

Előadó: Kovács Gyula

Téma: Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéhez kötődően, gyümölcsoltás tanítása

Belépés a Vadasparkba: A Vadaspark ingyenes belépést biztosít a résztvevőknek a program megkezdése
előtt 1 órával, 13.00 órától 

Jelentkezni lehet: az onkepzokor@t-online.hu  e-mail címen.

A képzés a Pilisi Parkerdő Zrt. és az Öko-forrás Alapítvány együttműködésében valósul meg.

Az  Öko-forrás  Alapítvány  regisztrált  jelentkezői  karszalagot  kapnak,  és  ingyen  léphetnek  be  erre  a
programra már 13.00 órakor. 

BOLYAVÁRI ALKALMAK 
2014. Kikelet/március havának 30. napján, vasárnap délelőtt kilenc órakor kezdődő télűző-tavaszköszöntő:
Kiszehajtás/kiszejárás „a tél kivitele, a tavasz behozatala”

Találkozó a Széll Kálmán téren, az óra alatt.

Indulás: 9 órakor 61-es villamossal a Vadaskerti útig. Onnan gyalog sétálunk tovább. Röviden köszöntjük,
megölelgetjük a Cédrust, azután átmegyünk a Vitorlázó Repülő-térre, a szokott helyünkre. 

Körülbelül fél tizenegyre érkezünk meg.

Elkészítjük  a  Kiszebábút,  s  a  tavasz  áhított  nap-tüzével,  no  meg  éneklésünkkel-zenénkkel  jó  lélekkel
mindjárt el is köszönünk Tőle, jelképesen a téltől. 

Gyermek nem akadály, sőt ott a helye!

„A KISZE többnyire menyecskének öltöztetett szalmabáb, melyet kici, kiszőce, kicevice, banya néven is
emlegettek … majd a falu végén vízbe vetették vagy elégették. 
A bábu a különböző magyarázatok szerint a tél, a böjt, a betegség megszemélyesítője lehetett. 
A kiszebábu megsemmisítése szertartásosan ment végbe. Elégették, és a tüzet körültáncolták. …”

Szelek/április hava:

4.  Halmy György / Az utazás a túlsó világba Schmidt Éva nyomán című filmes könyv - könyves film
bemutatója

        11. Bogár László: Válság és nemzetstratégia

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
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BELVÁROSI BESZÉLGETÉSEK
Fenntartható-e az Élet?
Beszélgetőtársunk: Dr. Végh László fizikus
Ideje: 2014. április 9. szerda, 17.30
A beszélgetéssorozat helyszíne: DMK Belvárosi Közösségi Háza, Klubterem (Debrecen, Kossuth u. 1. )
A beszélgetésekre a belépés díjtalan!

A Magyar Élőfalu Hálózat e-hírlevelét      szerkesztette: Zaja Péter,      Elérhetőség: namzi@tvn.hu       
Lektorálta: Farkas Judit
Munkánkat támogatja: A Magyar Élőfalu Hálózat és a Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési 
Egyesület
A naptár a Szigetköz kalendáriumból való.  Készítette: Fűzfa Zoltán

„A rossz sikeréhez elég annyi, hogy a jók nem csinálnak semmit.”         In  memoriam Mese  
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