
MÉH e-HÍRLEVÉL
89. szám, 2017. szeptember 1.

BETÁROLÁSOK IDEJE
Egy normális élő/ökofaluban, gazdaságban augusztus, szeptember az év gyümölcseinek begyűjtése, 
feldolgozása, eltárolás a hideg téli napokra. Nálunk Visnyeszéplakon az idei év – a kevés csapadék ellenére 
– is bőségesnek ígérkezik. Adjunk hálát a Teremtőnek a jó termésért s adjunk belőle az igazán 
rászorulóknak is. A felesleget cseréljük, adjuk el ismeretségi körben, termelői piacokon, vásárokon! 
Kerüljük a viszonteladókat!

Remélhetőleg a rámzúduló őszi munkák tengere nem fog a hírlevél rovására menni...
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II. TOLNA MEGYEI GYÜMÖLCSÉSZNAP

Családi nap az Alkalmazkodó Gyümölcsészet mozgalom szellemiségének jegyében, mely egy önellátó, a 

természettel harmóniában élő, emberhez méltó életformát támogat.

Nagyszékely, 2017. 09. 23. (szombat)

Helyszín: Kék ház (faluközpont)

Szervezők: Két Torony Nagyszékelyi Faluegylet és Áldott Menedék

8:50 Megnyitó

9:00-13:00 Zöld Sátor (szekszárdi Zöldtárs Alapítvány Klímabarát programja) 

9:00-14:00 Az Alkalmazkodó Gyümölcsészet elemeinek bemutatása (poszterkiállítás) 

Gyerekprogramok

9:00-12:00

kézműves, játékos foglalkozás gyerekeknek

Rovarhotel készítése a gyakorlatban (nagyszékelyi óvoda részére)

(Tamási Aranyalma Waldorf Iskola)

Felnőtt programok

9:00 – 10: 30 Előadás: Forgatás nélküli talajművelés (Bödör János, agrármérnök)

10: 40-12:40 Virágkonyha bemutató (Halmos Mónika, az ehető virágok szakértője)

12:00-14:00 Ebédszünet

14:00 Nagyszékelyi szüreti felvonulás elindulásának megtekintése, első állomás a Kék háznál

14:30-15:30 Klímaváltozás témakörében filmvetítés és beszélgetés (Zöldtárs Alapítvány) 

16:00-17:00 Élőhelyek bemutatása a kertben (kertnézés több helyszínen)

17:00-tól Az alkalmazkodó gyümölcsösből származó haszonvétek sokszínűsége

(A bemutatása és kóstolása helyszíne: Áldott Menedék: Dózsa György utca 15.)

Regisztrált résztvevők számára a program ebéd nélkül 500 Ft/fő, ebéddel 1000 Ft/fő költségtérítés ellenében

látogatható, amit a helyszínen tudnak rendezni. (3 év alattiaknak ingyenes)

Jelentkezési határidő: szeptember 18. (hétfő)

Kapcsolattartó: Bócsó Renáta – aldottmenedek@gmail.com

Nagyszékelyi gyerekek a délelőtti programon regisztráció nélkül is részt vehetnek 300 Ft/fő 

költségtérítéssel!
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A programot elhivatottságunk hozta létre, de anyagi forrásaink szűkösek. Akinek anyagi helyzete 

megengedi, és szívesen támogatná munkánkat, kérjük, tegye meg. A program gördülékenyebb lefolytatását 

támogatná minden segítő szándék!

A Két Torony Nagyszékelyi Faluegylet bankszámlaszáma: 11703006-20035695-00000000  (A közleményben 

szerepeljen, hogy „GYÜMINAP”)

A rendezvény lebonyolításához szeptember 22-24. között várjuk önkéntesek jelentkezését is. Szállást és 

étkezést biztosítunk.

Kérek mindenkit, aki tud és akar segíteni, az vegye fel velem a kapcsolatot az aldottmenedek@gmail.com e-

mail címen vagy a 70-429-3843-as telefonszámon!

Bócsó Renáta

ISKCON 10. Európai Farm Konferencia

Ideje: 2017. szeptember 15-17.
Helyszín: Krisna-völgy

A Krisna-tudat Nemzetközi Szervezete (ISKCON) immár tíz éve megrendezi az európai Krisna-hívő 
faluközösségek találkozóját. Az első összejövetel Somogyvámoson, Krisna-völgyben volt anno 2007-ben, és
a jubileumi rendezvény is újra itt lesz.
A találkozókon mód nyílik az önellátó gazdálkodás, a fenntarthatóság tapasztalatainak megosztására. 
Beszámolók, szakmai előadások és gyakorlati bemutatók is zajlanak, valamint a szélesebb közösség 
terveiről is lehet tájékozódni.
A rendezvényen elsősorban Krisna-hívő közösségek vesznek részt, ugyanakkor a program nyitott az Élőfalu
Hálózat tagjai számára is, szívesen látunk minden érdeklődőt.
A konferencia angol nyelvű, a plakáton található online regisztrációs felületen lehet jelentkezni. Kérem, 
hogy ha valaki szeretne szállást, étkezést, akkor közvetlenül ezen az elérhetőségeken jelezze felém:
Pártha dász (Pőcze Vilmos) pd@krisna.hu tel: 06302067332

Néhány ízelítő a programból:

Szeptember 15. péntek
- Sivarama Szvámi - A tehénvédelem elválaszthatatlan a varnásrama társadalmi rendszertől
- Kalakantha dász - Hol tart az erőszakmentes állattartás
- Radhakanta dász, Antardhi dász - Gondoskodás és képzés tehenek és ökrök esetében (bemutatóval)

Szeptember 16. szombat
- Radha Krsna dász - Ökofalu tervek, fenntarthatósági szempontok 
- Premadatta dász - Szántás nélküli mezőgazdasági termelés (Csehország)
- Balamodaka dász - Magbank, magfogás és önellátás

Szeptember 17. vasárnap
- Smita Krsna Szvámi - Integrálódás egy decentralizált társadalmi modellbe
- Syamasundara dász - Az erőszakmentes állattartás melletti elkötelezettség (kerekasztal beszélgetés)

 Az előadások mellett minden nap több gyakorlati bemutató is lesz, illetve mód nyílik Krisna-völgy 
gazdálkodási egységeinek megismerésére.
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A HÁRMAS TAGOZÓDÁS 100 ÉVE / 1917- 2017
 Nemzetközi  konferencia

„Egyre súlyosbodó globális válságot élünk át, látható perspektívák nélkül. A robotizáció előretörése a 

munkahelyek tömeges és végleges megszűnésével fenyeget. A politikával összefonódott technokrata elit az 

alapjövedelemre tekint, mint megoldásra.

A mulasztásból fakadó patológiás jelenségek, szimptómák egyre növekvő tömege a hármas tagozódás 

felismerése után kiált. Egy pozitív impulzust kell adni, a hármas tagozódás lényegéről.”

Helyszín: Budapest, II. ker Tárogató út 2-4.

Mikor: 2017 szeptember 9-10.

Előadók: Alexander Caspar, Andreas Flörscheimer, Thomas Meyer, Kálmán István, Ertsey Attila

További infók: 1917conference2017@gmail.com

https://www.facebook.com/H%C3%A1rmas-Tagoz%C3%B3d%C3%A1s-Konferencia-2017-1050561395074817/

Online jelentkezés: http://nadasdyalapitvany.hu/regisztracio/

XX. ÚJSZEGEDI BIOÉPÍTÉSZETI NAPOK
A Magyar Bioépítészeti Egyesület és a Bálint Sándor Művelődési Ház szervezésében

2017. október 10-e és 31-e között – huszadik alkalommal- megrendezzük a BIOÉPÍTÉSZETI NAPOK-at.

A rendezvény keretein belül okt. 10-én, 11-én és 12-én konferenciákra, bemutatókra kerül sor.

A témával kapcsolatos kiállítás pedig okt. 10-étől 31-ig tart Szegeden, a Bálint Sándor Művelődési Házban. 
(6726 Szeged, Temesvári krt. 42.)

A rendezvény keretei között - annak címétől kissé eltérve -, az ökologikus, környezettudatos építés és 
építészet tárgykörében előadások és kiállítás formájában kívánjuk bemutatni:

- a környezetbarát építőanyagokat, szerkezeteket, építési technológiákat,

- a bio-, bio-szolár, az energiatudatos és ökologikus épületeket, az ilyen épületek építési, üzemeltetési 
tapasztalatait,

- az épületek és környezetük kapcsolatát ökologikus szempontból,

- a megvalósult épületek hatósági engedélyezésének tapasztalatait,

- az üzemeltetésből fakadó káros környezetterhelések csökkentésének alternatív megoldásait,

- az épületek energetikai jellemzőit és tanúsítását

- az ökologikusan tervezett illetve szervezett települések kialakításának, működésének kérdéseit, 
tapasztalatait

- az egészséges életmódhoz nélkülözhetetlen ökologikusan alakított bútorokat, berendezési, felszerelési 
tárgyakat.

Az előadások és a kiállítás az energia- és környezettudatos anyagok, szerkezetek, technológiák 
felhasználásával épülő, vagy megépült épületeket és épületterveket, műszaki megoldásokat, az építészeti 
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megformálás lehetőségeit kívánja bemutatni, különös tekintettel a megépült, megvalósult példákra.

Fel szeretnénk hívni a figyelmet az öko-város alapelvekre, a település-szintű ökológiai kérdésekre, a 
fenntartható építészet kérdéseire is.

A BIOÉPÍTÉSZETI NAPOK-on lehetőséget kívánunk biztosítani arra, hogy az érdeklődőktől kezdve az 
építtetőkön át a szakemberekig megismerjék az alternatív, a környezettudatos, energiatakarékos 
megoldásokat és azt is, hogy a gyakorló szakemberek a tapasztalataikat kicseréljék.

Kérjük, azokat, akik a rendezvényen előadóként, és/vagy kiállítási anyaggal szerepelni kívánnak, 
szíveskedjenek ezt jelezni. Előreláthatólag egy-egy előadás időtartama 45-60 perc. A kiállítási anyagot 
kérjük bemutatásra alkalmas állapotban és formában elkészíteni. (Fotók kb. 30x40 cm-es méretben, tablók 
50x70 cm-es és 70x100 cm-es méretben, kemény kartonon, vagy farostlemezen.)

Kérjük még, hogy részvételi szándékukat 2017. szeptember 4-ig jelezzék.

A rendezvénnyel kapcsolatos esetleges kérdéseikre a Bálint Sándor Művelődési Ház címéről kaphatnak 
választ:

6726 Szeged, Temesvári krt. 42. Tel: (62) 432-578, drótposta: balint.muvhaz@int.ritek.hu), vagy Monostory
Pétertől: drótposta: monostory.peter@t-online.hu

AJÁNLÓ: BESZÉLGETÉSEK AZ ÖNELLÁTÁSRÓL 3.

A harmadik kötetben elsősorban a pénzügyi gazdálkodással, közösségszervezéssel és a közösségi élet más 
aspektusaival foglalkozunk (oktatás, pszichológia, egészségvédelem, túlélés természeti környezetben).
Emellett helyet kapnak korábbi kötetekben nem tárgyalt témák, így a magtermesztés és magfogás, valamint 
a téli zöldségnövény-termesztés. Ismét részletesen bemutatunk egy megvalósult, működő, családi léptékű 
önellátó gazdaságot, valamint számos bevált receptet, termesztési leírást közlünk.
„Megtanulhatunk magot vetni és magot fogni, gazdálkodni földdel, pénzzel, élelemmel. Újragondolhatjuk 
az egészség fogalmát, a közösségek kapcsolatrendszereit, az egyén stabil pszichéjére alapozott önmegtartó 
képességét, és még sok más hasznosságot.”
Hozzáférhető a Krisna-völgy webboltjában: https://bolt.krisnavolgy.hu/kereses?tag=beszelgetesek

Élvezetes olvasást és az olvasottak sikeres alkalmazását kívánjuk!

Üdvözlettel, az Öko-völgyes csapat 
www.okovolgy.hu

A Magyar Élőfalu Hálózat e-hírlevelét
Szerkesztette: Zaja Péter: namzi@tvn.hu  
Lektor: Kilián Imre <kili@gyurufu.hu>
Régi hírleveleinket itt olvashatjátok: http://www.elofaluhalozat.hu/e-meh.php

Munkánkat segíti: A Magyar Élőfalu Hálózat, Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési Egyesület és a 
Természetes Életmód Alapítvány

Tevékenységünket támogathatja anyagilag a Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési Egyesületen 
keresztül: OTP 11743002-29912371
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