
MÉH e-HÍRLEVÉL
83. szám, 2017. március 10.

SZEMÉSZET 3.0
Vajon meddig látni fentről, ha honatyáink/honanyáink kinéznek a Parlament díszes ablakán? A jelek szerint 
Debrecen, Hódmezővásárhely, Szeged, Kaposvár, Pécs (templom-) tornyai még felderengenek a 
törvényhozók szemei előtt. A vidékből más a jelek szerint nem nagyon látszik…

Nagy reménységgel olvastam a legújabb vidékfejlesztési ötletet, mely a „Fiatalok vidéki letelepedését segítő 
pályázat” címen fut. Ehhez nyújt vissza nem térítendő támogatás a Minisztérium a pályázó önkormányzatok 
részére. Csodás ötlet! Valóban. A felvillanyozó első sorok után végigolvastam a cikket, így a „lelombozó” 
feltételeket is: csak 3000 fő feletti települések pályázhatnak… Íme az „új” vidékfejlesztés iránya! Élet 3000 
fő felett. A falvak gyakorlatilag a rezsicsökkentésből is kimaradtak, na meg ebből is... Jöhetnek az 
ökovárosok!??

namzi
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A XXII. Nyári Élőfalu Találkozó helyszíne idén Nyim (Somogy megye).
Ideje: július 7-9. (Részletes információk később, de már most érdemes beírni a naptárba!

KÖZÖSSÉGI MINŐSÉG-MŰHELYMUNKA
Helyszín: MagNet Közösségi Ház - Budapest Andrássy út 98.
Ideje: 2017. március 31. (péntek) 9.30 -17.00
Vezeti: Vágvölgyi Gusztáv „Pabló” és Szép Éva
KIKNEK SZÓL?
Ez a műhely mindazoknak szól, akik szeretnék jobban érteni, hogy a mai közösségeinkben az emberi 
kapcsolatok minőségére milyen törvényszerűségek hatnak, és ezáltal tudatosabban akarnak benne lenni 
ezekben a közösségekben.
Elsősorban azoknak a közösségi vezetőknek, szervezőknek szól, akik a saját közösségükben szeretnék 
javítani a közösségi minőséget, valamint azoknak a tanácsadóknak (coach, tréner, fejlesztő), akik ezeknek a 
vezetőknek segítenek.
MIRE ALAPOZVA?
Az Inspi-Ráció Egyesület 2013-ban megvalósított egy közösségi minőségre irányuló kutatási programot. 
Húsz fenntarthatóságra törekvő közösségi kezdeményezést jártunk végig, és a közösség funkcióira irányuló 
szempontrendszer mentén, kerestük az emberek magatartásában rejlő ismétlődő mintázatokat. Az elmúlt 
három évben erre alapozva fejlesztettük ki azt a (fa-) modellt, amelynek a segítségével a közösségi 
vállalkozásokat is segítem.
MILYEN PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁBAN SEGÍT?
Amikor:

1. a vezetést nem akarja senki sem felvállalni
2. nem egyenletes a közösségben a munkamegosztás
3. az értékek szintjén egyetértés van, azonban a cselekvések szintjén nem sikerül megegyezni
4. krízis helyzetben mindig előkerül egy hibás és a hibáztatás
5. a párkapcsolati dinamikák befolyásolják a közösségi döntéseket
6. a megélhetési gondok miatt egyesek elmennek
7. a közösségi élet hátra sorolódik a megélhetéssel szemben
8. az addigi tapasztalatok miatt elutasítják a szabályokat és a vezetést

MIT TANULHATSZ?
1. Jobban megérted a közösség működésének törvényszerűségeit és a tünetek mögött meghúzódó 

okokat.
2. Felismerd, hogy a rendszerben való gondolkozás még a szubjektívnek látszó emberi 

viszonyrendszerben is segít a megoldásban.
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3. Megismered Pabló fejlesztői modelljét.

Részvételi díj: 14.000 ft

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2017. március 17.

"OLTÓGALLYAK  NYOMÁBAN"   XIV.
Metszési gyakorlat

Időpont: 2017. március 12. vasárnap 10.00 óra 
Helyszín: Budakeszi Erdészet, Gyümölcsös gyűjtemény, a Zsámbéki-medence Tündérkertje
Előadó: Magyar Lajos (http://disznoveny.kertk.szie.hu/munkatarsaink/magyar-lajos)

Téma: a metszés gyakorlati ismeretei
Megközelíthető:

- autóbusszal: a Széll Kálmán térről induló, és Budakeszin több helyen megálló  795 számú távolsági busz 
megáll a Budakeszi Erdészet bejáratánál
- autóval: a Budakeszi és Telki közötti úton, Budakeszitől kb. 3 km-re balra, az útról jól látható egy fából 
faragott muflon szobor és a buszmegálló.

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

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

ORFALUI OLTÓNAP
Gyümölcs - a növények tápláló termése, a halhatatlanság, a lényeg, az újjászületés kifejezője, 
termékenység- és élet szimbólum. Egy állapot betetőzése és eredménye, a következő állapotnak pedig 
– magja révén – eredője.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a közelgő Gyümölcsoltó Boldogasszony napja jegyében 2017. március 
19-én tartandó Oltónap programunkra.  Helyszín: Füveskert és Teaház, Orfalu

14 óra - Gyümölcsfák oltása előadó: Halász Elemér (Göcsej Természetvédelmi Alapítvány)

15 óra - Az oltás és a szemzés gyakorlata. Tanítás gyakorlott oltóemberekkel

Vad alanyt biztosítunk almához, körtéhez, cseresznyéhez. Hozni kell ezekhez oltógallyat, abból a fajtából, 
amit szaporítani szeretnének. Ezt a fa tavalyi hajtásainak a végéről vághatják le, kb. 20-30 cm hosszban. 
Lehetőleg a déli oldalról és a vezérhajtást (középsőt), melyen egészségesek a rügyek és a kéreg, nem látszik 
rajta sérülés. Legjobb februárban, március elején megszedni fagymentes napokon, s nedves homokban tárolni
0-5 C fok körüli hőmérsékleten. Kisebb mennyiségnél a hűtőszekrény is megfelel, nedvesen csomagolva. Az 
oltás napján kell csak kiszedni. Akinek van jó oltókése, hozza el, hisz lehetősége lesz gyakorolni.

Ha nem csak oltanál, közben lesz még:
15 órától - Gyümölcsös kézművesség

nemezelés Mogyoró Hédivel,
fafestés Horváth Edinával - gyerekeknek is

17 óra - A gyümölcsök szimbolikája
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Dr. Krekó Kata pszichológus előadása

18 óra - Széki táncház
tánc és dal tanítással, muzsikál a Kovász Banda

Programunk ingyenes
A beoltott fa 300Ft

EMLÉKEZTETŐ

AZ EMBER ÉS KÖRNYEZETKÍMÉLŐ KERTMŰVELÉS ALAPJAI
Mélymulcs a gyakorlatban

A mélymulcsos gazdálkodás egy új megközelítés a kertművelésben, amely egyszerre kíméli időnket, fizikai 
erőnket, pénztárcánkat és környezetünket.

Az érdeklődők az azonos című filmből ismerhették meg a módszert. A gyakorlatban azonban számos kérdés 
merül fel, amelyekre most választ kaphatnak az Ökológiai Intézet Gömörszőlősi Oktató Központjában, egy 
két napos gyakorlati képzés keretében.

Két képzést hirdetünk, melynek időpontjai:

2017. március 18-19. (szombat-vasárnap) vagy
2017. április 1-2. (szombat-vasárnap)

Az érdeklődőket szeretettel várjuk Gömörszőlősön, a választott szombaton délelőtt 10 órakor.

A képzést Gyulai Iván, az Ökológiai Intézet Alapítvány igazgatója tartja.

A technológiáról készült kisfilm az alábbi linken található:

https://www.youtube.com/watch?v=uHcJO88tX5E

Helyszín: Gömörszőlős, az Ökológiai Intézet Alapítvány Oktatóközpontja

3728 Gömörszőlős Kassai út 37-39.

Külső helyszín: Szuhafő

A képzés részvételi költsége 15.000 Ft, mely tartalmazza a résztvevők szállás- (3-4 ágyas szobákban) és 
étkezési költségét, valamint a képzés díját.

Részvételi szándékát kérjük, jelezze az itt megadott elérhetőségek valamelyikén:
Vigh Andrea    E-mail: rea.vigh@gmail.com       Telefonszám: 0620/407-6875

VISNYESZÉPLAK
Nagyon fontos és hasznos képzéssorozaton vagyunk túl. Kökény Attila és Baji Béla útmutatásai szerint lázas 
kertművelés indult el az új szempontok szerint. A „permakultúra” s „a forgatás nélküli talajművelés” 
kulcsszavak lettek Visnyeszéplakon. Bizakodhatunk a „Paradicsomban”.

Kérjük, támogassa a Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési Egyesület munkáját az 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!

4

tel:0620%2F407-6875
mailto:rea.vigh@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=uHcJO88tX5E


GYÜMÖLCSÉSZ NAP ÉS KÉPZÉSEK SZENNÁN

Helyszín: Szenna, Falumúzeum

2017. március 18.  9 – 13 óra: Lantos Tamás: Alkalmazkodó gyümölcsészet és családi önellátás a 
gyakorlatban

2017. március 24.  15 – 19 óra: Dr. Gonda István: Gyümölcsfák metszése az „alkalmazkodó 
gyümölcsösben” elmélet, gyakorlat.

2017. március 25. Gyümölcsész Nap a Szennai Skanzenban

11 óra: Dr. Gonda István: Gyümölcsfák termesztése kiskertben, metszés vadalanyon nevelt fák 
esetében.

13.30-tól bemutató metszés Gonda Istvánnal

15 órától gyümölcsmustra: téli almák - Zaja Péter vezetésével

Egész nap: Mag és oltóvesszőbörze. Kézműves termékek vására.

Részvételi díjak: 1500 Ft/alkalom. Aki mindkét alkalmon részt vesz: 2500 Ft

A képzésen résztvevők ingyen vehetnek részt a március 25-i Gyümölcsész napon!!!

Szervező: A Lázi Dombi Kulturális Egyesület és a Szennai Skanzen, a Visnyeszéplaki Faluvédő és 
Közművelődési Egyesület közreműködésével.

Részletek: Berecz András   villámlevél: berecz.andras@kapos-net.hu  T: 30/364 2603

MAGBÖRZE HELYSZÍNEK SZERTE AZ ORSZÁGBAN
http://www.maghaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=74:magborzek-
2017&catid=13:hir&Itemid=106
Térképpel s egyéb tudnivalókkal.

A Magyar Élőfalu Hálózat e-hírlevelét
Szerkesztette: Zaja Péter: namzi@tvn.hu  
Lektor: Kilián Imre: kili@gyurufu.hu
A naptár a Szigetköz kalendáriumból való. Készítette: Fűzfa Zoltán
Régi hírleveleinket itt olvashatjátok: http://www.elofaluhalozat.hu/e-meh.php

Munkánkat segíti: A Magyar Élőfalu Hálózat és a Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési Egyesület

Tevékenységünket támogathatja anyagilag a „Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési Egyesület”-en 
keresztül. OTP 11743002-29912371
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