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„OLTÓGALLYAK NYOMÁBAN” XVI. 

Biokertek tervezése
 
Működő, komplex ökoszisztémák kialakítása a hobbikertek gyakorlatában
Fókuszban a legújabb biológiai növényvédelmi fejlesztések és változó éghajlatunk
Szeretettel hívunk mindenkit az Öko-forrás Alapítvány gyakorlatorientált képzésére!
Időpont: 2017. december 2. szombat, 10:30 óra
Helyszín: Budakeszi Vadaspark, Foglalkoztató központ
 (a Vadaspark bejárata felé tartó gyalogút bal oldalán egy szép, fából, üvegből épült házacska)
 http://www.vadaspark-budakeszi.hu/megkozelites-es-parkolasi-rend
Előadó: Székely Gyöngyvér agrármérnök, a Bio Gazdabolt vezetője 
https://hu-hu.facebook.com/Bio-Gazdabolt-446327102105353/
Költség hozzájárulás: kérjük, adománnyal támogassa az előadássorozat megrendezését!
Az Önképzőkör tagjainak a részvétel díjtalan.
A programot a terem biztosításával a Pilisi Parkerdő Zrt. támogatja.
Kérjük, részvételi szándékát jelezze az onkepzokor@t-online.hu címen!

AZ EMBER ÉS KÖRNYEZETKÍMÉLŐ KERTMŰVELÉS ALAPJAI 

Mélymulcs a gyakorlatban, decemberben is!

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.
A képzés időpontja: 2017. december 2-3. (szombat-vasárnap)
Helyszín: Gömörszőlős, az Ökológiai Intézet Alapítvány Oktatóközpontja, 
3728 Gömörszőlős Kassai út 37-39.
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Külső helyszín: Szuhafő
Az érdeklődőket szeretettel várjuk Gömörszőlősön, december 2-án, szombaton, 10.00 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  
A képzés részvételi költsége 18.000 Ft, mely tartalmazza a résztvevők szállás- (2-3 ágyas szobákban) és
étkezési költségét, valamint a képzés díját.
Részvételi szándékát kérjük, jelezze az itt megadott elérhetőségek valamelyikén.
Vigh Andrea rea.vigh@gmail.com vagy telefonon a 06-20-407-6875 számon.

BOLYAVÁRI ESTÉK

2017. Álom /december havának első napja, péntek este, hét óra
Juhász Zoltán: A magyar népzene helye Eurázsia zenei térképén

2017. Álom /december hava 8-a
Tóth Ferenc: Gyávák, megfontoltak, bátrak és vakmerők a természetben, a történelemben és a
mindennapokban

Minden élőlény minden pillanatban hoz döntéseket. Döntéseink következményeit pedig viseljük mi is, viseli
a  környezetünk  is,  ha  akarjuk,  ha  nem.  A  következmények  hatására  vagy  óvatosabbakká,  vagy
merészebbekké  válhatunk.  Mivel  nem csak  az  egyén/egyed  tekinthető  élőlénynek,  hanem a  bennünket
alkotó szervek, szövetek, sejtek, sejtalkotók, illetve a belőlünk, egyénekből/egyedekből képződött egyed
feletti  szerveződési  szintek  is,  ezért  félősebbé  vagy  bátrabbá  válhatnak  akár  sejtjeink,  szerveink,  akár
családjaink, népeink, közösségeink is. Érezzük, hogy ha valakit megfontoltnak vagy bátornak nevezünk, azt
követendő példának állítjuk mások és magunk elé, míg a gyáva és a vakmerő inkább elrettentő példaként
szerepel történeteinkben. De vajon el tudjuk-e kerülni a gyávaság és a vakmerőség csapdáját, ha túlerővel
kell megküzdenünk? És el kell-e kerülni minden esetben ezeket a csapdákat? Mit tekinthetünk egyáltalán
csapdának?
Ezeket  a  kérdéseket  igyekszem  megválaszolni  természeti,  történelmi  és  hétköznapi  esetek  elemzésén
keresztül.

2017. Álom /december hava 15-e 
Karácsonyi Szellemi kaláka

Kérlek,  hogy a számodra fontos és kedves „a témához illő” verset,  zenét,  történetet,  játékot,  hangszert,
és/vagy saját  ötleted  szerinti  szellemi  ajándékot hozzál  magaddal,  ezekből  szövődik  ünneppé-szerré  az
együttlét.

2017. Álom /december hava 20-a
Téli napforduló, szerda, Téli napforduló köszöntése a Cédrusnál

Találkozás szerdán, a Széll Kálmán téri óránál, indulás hatkor, a 61-es villamos megállójából.
Kérlek, hogy mécsest, a témához illő gondolatot, éneket, verset hozzál magaddal.
A Karácsony (téli napforduló) mélyebb értelme: ez a Nap újjászületésének ideje.
Az Égi Fény születését ünnepeljük ekkor, hiszen a nappalok december végétől már egyre hosszabbodnak.
A téli napforduló akár az új év kezdetének is tekinthető, a mostani ünnep és a hivatalos újév amúgy is
egyaránt a téli ünnepkör részei, és időben is közel vannak egymáshoz. Ezért az új tűznél tegyük meg most
gondolatban újévi jókívánságainkat.

Tisztelettel meghívunk és szeretettel várunk minden jó szívvel érkező ismerősünket-barátunkat,
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aki úgy gondolja, hogy szüksége van az itt látható-hallható, baráti szervezésű szellemi-lelki táplálékra,
és részvételével (no meg vendégeivel) megtiszteli, gyarapítja a közös együttlétet.

Elérhetőségek:
BolyaFészek, 1067 Budapest, Csengery utca 62/b., fsz. 1.
Távbeszélő: 06-1-312-6877, távlevél: bolyanyo@freemail.hu és bolyapo@gmail.com 

MAGYARORSZÁG ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI CÉLOK

Konferencia

Időpont: 2017. november 29. (szerda), 10-14 óra
Helyszín: Aranytíz Kultúrház (Budapest, V. kerület, Arany János utca 10.)
Szervezők: Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács, Magyar Természetvédők Szövetsége
A fenntarthatóság egyre inkább a figyelem középpontjába kerül napjainkban. Magyarország vállalta, hogy
végrehajtja  az ENSZ által  elfogadott  Fenntartható Fejlődési  Célokat  és  a  nemzeti  fenntartható fejlődési
stratégia  végrehajtásáról  is  jelenleg  készül  egy  beszámoló.  Konferenciánkon  bepillantást  kaphatunk  a
nemzeti  stratégiánk  előrehaladásába,  illetve  górcső  alá  veszünk  egy  szociális  és  egy természetvédelmi
területet, hogy milyen fenntarthatósági problémákkal szembesülünk, milyen megoldásokkal próbálkozunk
az adott témákban.
Tervezett program:
10.00–10.10 Megnyitó – Farkas István, az NFFT társelnöke, az MTVSZ ügyvezető elnöke
10.10–10.40 A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia előrehaladási jelentése tanulságai - 

Bartus Gábor, az NFFT titkára
10.40-11.00 Kérdések és válaszok
11.00-12.20 Panel-beszélgetés: A gyermekszegénység és a kirekesztődés helyzete hazánkban

- Czibere Károly, szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár, 
Emberi Erőforrások Minisztériuma

- Darvas Ágnes, Gyerekesély Egyesület
- Jász Krisztina, Magyar Szegénységellenes Hálózat
- Vecsei Miklós, Magyar Máltai Szeretetszolgálat

12.40-13.50 Panel-beszélgetés: Az agrárgazdálkodás hatása a természeti erőforrásokra
- Kis Miklós Zsolt, agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár, Miniszterelnökség, a 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke
- Feldman Zsolt, agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár, Földművelésügyi 

Minisztérium
- Halmos Gergő, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
- Gyulai Iván, Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány

13.50-14.00 A konferencia zárása
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A jelentkezéshez kérjük töltse ki az adatlapot: 
https://goo.gl/SUpeU4 
Jelentkezési határidő: 2017. november 27.
A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében visszaigazoljuk. Túljelentkezés esetén a később jelentkezőket 
esetlegesen vissza kell utasítanunk.
További információ: konferencia@mtvsz.hu , 06-1-216-7297
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GYÜTTMENT MŰHELY – KÉPES BESZÁMOLÓ

A 2017. augusztusában lezajlott III. Gyüttment Fesztivál megmutatta, hogy Magyarországon nagyon sokan
keresik az útjukat vidéken vagy a vidék felé egy emberibb, fenntarthatóbb élet reményében. Új életet kezdők,
kiköltözni  vágyók,  újítók találkoztak egymással.  Az  együtt  töltött  napok alatt  az volt  az  érzésünk,  hogy
nagyon sok mindenben egyetértünk.
Ennek apropóján, október 28-án Alsónémediben megrendeztük a Gyüttment Műhelyt, aminek a Halászy
Károly Művelődési Ház és Könyvtár adott otthont.
A résztvevőknek, a gyüttmentség főszereplőinek lehetősége volt  elmélyülni az őket érdeklő témában és
jobban megismerni egymást. Erről olvashatjátok most képes beszámolónkat.
A nap elején játékkal kezdtünk, az Átalakuló közösségek kirakóst kellett három csapatban összerakni. A
játék közben megtanultuk, hogy nem csak a csoportokon belüli együttműködés fontos, hanem a csoportok
közötti is, hogy mindig lehet valaki, aki észrevétlenül nehezíti a dolgunkat, hogy nem várt problémákkal
kell szembenéznünk.
Ez a játék jó példája annak, ami most történik. Az eddig működő kis külön csoportok, akik igyekeztek jó
dolgokat  tenni,  most  egymás  irányába  is  nyitottak  és  olyan  kapcsolódások  indultak  meg,  amik  sokak
számára gyümölcsözőek lesznek a jövőben.
Mindig jó egymásra találni a „hasonló szerzetekkel.”

Földesi-Nagy Anita
A Védegylet önkéntese

A képes beszámoló teljes hosszában itt olvasható: 
http://kozossegek.atalakulo.hu/gyuttment-muhely-kepes-beszamolo 
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ÚJRAHASZNÁLATI KÖZPONTOK NYÍLTAK BUDAPESTEN!

Ha a karácsonyi nagytakarítás során előkerült pár dolog, amit már nem használsz, és csak a port fogja, nem
kell megvárnod a lomtalanítást! Szinte biztos, hogy valaki más örülne neki, és ha leadod az egyik újonnan
nyílt központban, akkor el is juthat hozzá! Sokszor olyan dolgokat kapunk ajándékba, amiből már van egy
régebbi, de tökéletesen működő verzió. Ez is helyet találhat az létesítményekben.
Jelenleg két Szemléletformáló és Újrahasználati Központ üzemel Budapesten, a XV. és a XVIII. kerületben,
az  FKF  Zrt.  fenntartásában.  A  létesítmények  hulladékudvarként,  valamint  nyugati  mintán  alapuló
Újrahasználati  Központként  üzemelnek,  ahol  a  szelektíven  gyűjtött  hulladékok  leadása  mellett  azok  a
tárgyak,  használati  eszközök cserélhetnek gazdát,  amelyek tulajdonosaik  számára már nem képviselnek
értéket,  ugyanakkor  más  számára  még  használhatóak.  Emellett  a  létesítmények  helyszínt  biztosítanak
szakmai  konferenciáknak,  bemutatóknak,  edukációs  foglalkozásoknak  is,  amelyek  során  a  modern
hulladékgazdálkodás rendszere és folyamata mutatható be játékos formában az érdeklődőknek.
A budapesti lakosság díjmentesen leadhatja a számára már feleslegessé vált, vagy megunt, de használható
tárgyait, eszközeit. Az itt leadott tárgyak a csekély tárolási, raktározási díj megfizetését követően elvihetőek
bárki számára. A SZÚK-ban leadott tárgyak 14 napra a bemutatótérbe kerülnek, ahol jelképes összegért
megnézhetik  és  megvásárolhatják  őket  az  érdeklődők  és  a  rászorulók.  Az  el  nem kelt  tárgyakat  civil
szervezeteknek ajánlja fel a társaság.
Az  újrahasználati  központok  célja  a  hulladékkeletkezés  csökkentése,  az  újrahasználati  arány  növelése
mellett a rászorulók szociális megsegítése.
Az újrahasználati központokban olyan használható állapotban lévő tárgyak adhatóak le,  amelyek eredeti
funkciójukat  még  maradéktalanul  betöltik,  pl.:  babafelszerelés,  játék,  sporteszköz,  bútor,  könyv,
konyhafelszerelés, lakberendezési tárgy,  stb. Az FKF Zrt. arra kéri a látogatókat, hogy csak használható
állapotban lévő tárgyakat hozzanak az újrahasználati központokba. A tönkrement, használhatatlan tárgyak
csak anyaguk szerint, hulladékként helyezhetőek el a kijelölt hulladékudvarokban.
A két helyszín:
Budapest XV. kerület Károlyi Sándor utca 166.
Budapest XVIII. kerület Besence utca 1/A

Bővebb infók: https://www.zoldbolt.hu/magazin/ujrahasznalati-kozpontok-nyiltak-budapesten

(Ez a modellt már több, mint 25 éve vázoltuk egy szelektív gyűjtéses pályázatunkban, „Lom-bolt”
néven. Öröm, hogy végre megvalósult az eredeti formában!)

A Magyar Élőfalu Hálózat e-hírlevele

Szerkesztette: Zaja Péter: namzi@tvn.hu 
Lektor: Kajner Péter
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 Egyesület”-en 
keresztül: OTP 11743002-29912371
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