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XXIV. NYÁRI ÉLŐFALU TALÁLKOZÓ

Helyszín: Magfalva

Ideje: 2019. június 28-30.

Előtte: MAGos gyógyító képzés: június 22-28. Minden élőfaluból 2 főt képzését átvállaljuk, csak az 
étkezést+szállást kell fizetni (7 napra 25.000.-)!!!!

A találkozó javasolt témája: Erőszakmentes Kommunikáció

Program tervezet:

június 28. (péntek)
17:00 Érkezés, regisztráció, welcome drink
18:00 Mi történt a téli MÉH találkozó óta?
20:00 Tábortűz, szalonnasütés

június 29. (szombat)
8:00 Reggeli
9:00 Új szelek a Föld felett (Géczy G. ea.)
10:00 Magfalva bemutatása (séta)
12:00 Kötetlen beszélgetés

13:00 Ebéd
14:00 Program még szervezés alatt
19:00 Vacsora
20:00 Tábortűz, beszélgetés

június 30. (vasárnap)
8:00 Reggeli
9:00 Erőszakmentes kommunikáció. Előadók szervezése folyamatban
13:00 Ebéd
14:00 Összefoglaló
17:00 Fájó búcsú

A találkozó költsége: 15.000.-Ft (indokolt esetben csökkenthető, illetve részben leönkénteskedhető).

TERMÉSZETES MÉHÉSZET – NYÍLT NAP

Szeretettel hívlak Benneteket 2019. május 18-án (Esőnap: 2019. május 19., vasárnap), bemutató 
méhészetünkbe egy egynapos látogatásra a Szerkő-tanyára, Ópusztaszerre.
A tervezett program:
10 óra - 10.30: érkezés
10.30-12 óra : a Szerkő tanya bemutatása körbevezetéssel ( komposzt toalett, nádgyökérzónás 
szennyvíztisztító, gyümölcsény, erdőkert alapjai, lovak-kecskék-rackajuhok...)
12-14 óra: beszélgetés a méhekről, különös tekintettel a rajzásra, rajbefogásra (közben batyus ebéd)
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14-17 óra: megismerjük a különböző típusú természetes méhlakásokat a természetes kaptártól a rönkodúig
A program költsége fejenként 2500 Ft.

A nap folyamán betekintést nyerhettek a méhek életébe, a természetes méhészet alapjaiba. Láthattok majd 
pl.: felsőléces fekvőkaptárt (Top bar hive), rakodó kast (Gedde-kas), Kónya-féle természetes kaptárt, fonott 
kast, természetes rönkodúba telepített méhcsaládot és még egy vizsgálóláda is benépesedik addigra. Ha 
pedig szerencsénk van, akár egy rajzást is megfigyelhetünk és egy rajfogásnak is részesei lehetünk!

A programra várjuk mielőbbi jelentkezéseteket (legkésőbb május 14-éig):
e-mail: szeri.lile@mail.com, tel.: 06 30 606 63 94.

Méhbarát üdvözlettel: Nagy Tamás

VISNYESZÉPLAK
Kérjük kedves Barátainkat, hogy személyi jövedelemadótok 1%-ával támogassátok egyesületünk munkáját!  
Az előző évi 1%-okból 45 ezer Ft érkezett a számlánkra, amit köszönünk!
A rendelkezési nyilatkozatba kell beírni az Egyesületünk (Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési 
Egyesület) adószámát: 18764978-1-14 és nevét.

Pünkösdi Nyílt Nap Gyűrűfű Ökofaluban 

Időpont: 2019. június 9. szombat
Helyszín: Gyűrűfű Ökofalu

10:00-tól egész napos programok:
Kézművesek, kirakodó vásár, helytörténeti kiállítás, work-shopok, bemutatók (viaszfestés, fafaragás, öko- 
játékok, ebtanoda-tükörmódszer-egy szelíd nagyon hatékony kutyakiképzési módszer) doku-szoba: filmek 
Gyűrűfűről egész nap, zene: dj bodoo ambient-chill, étel-ital: Soul Kitchen

10:00-18:00 3 Öko-társasjáték játékvezetővel: 
„Expedíció” - természettudományos - kooperatív társasjáték „Gazdálkodj a vízzel!” és „Védd meg a 
Földet!” - ökológiai társasjátékok

10:30 Gyűrűfű-Trail Futóverseny: 4 km távon női és férfi kategóriában lehet indulni, nevezési díj nincs, de 
regisztrálni szükséges az osveny@gmail.com e-mail címen.

11:00 Tündérmajor, Gyűrűfű (www.tundermajor.net) Sajtkészítési bemutató ingyenes, nincs létszámkorlát. 
Regisztrációhoz kötött sajtkészítés: a résztvevők a sajtkészítésben aktívan részt vehetnek, max. 20 ember 
készíthet fél kilós saját sajtot, amit haza is vihetnek, ára 3000 Ft - jelentkezni: szutra@annan.hu

12:00 Tanösvény túra, porta látogatással: Túránk során bejárjuk a Szent László tanösvényt, útközben érintve
néhány Fű utcai lakótelket, ahol az itt élőknek tehettek fel kérdéseket a gyűrűfűi mindennapokról.

14:00 Gazdaságbemutatás, Tündérmajor – ingyenes, nincs létszámkorlát – kecskesajtot lehet venni a portán 
egész nap

15:00 Találkozás a Gyűrűfű Alapítvány kurátoraival: kötetlen beszélgetés a letelepedés 
feltételeiről/lehetőségeiről, a vidéki életről, vályogépítészetről, technológiákról.

17:00 Borkóstoló: Soul Kitchen előzetes regisztráció e-mailben: soulkitchen.pecs@gmail.com

19:00 Tábortűz a Közösségi Ház mellett, az épültben hangulatos zene: dj bodoo

Megközelítés: Autóval: Dinnyeberkiig tart az aszfaltos út, onnan 4 km hosszú kőszórásos úton lehet bejutni 
Gyűrűfűre. A kőszórásos út miatt azt javasoljuk, hogy magasabb építésű autóval gyertek. Parkolás a 
focipályán, onnantól csakis gyalogos forgalom engedélyezett.
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Gyalog: a 4km-es kőszórásos út szép erdős tájon vezet át, akinek nem okoz problémát a séta, remek 
kirándulás vár rá. Ibafa felől csak gyalog lehet eljutni a faluhoz, nincs autóval járható út, bár több térkép 
javasolja azt az utat.

Dinnyeberkiből kérésre falubusz indul 10 órakor.  Jelentkezés: Matisz Ilona, ilona@encaustic.hu 
Szemétgyűjtés: zero waste rendezvény- kérünk, vidd haza a szemetet!

Ingyenes sátrazási lehetőség a Közösségi ház mellett.

A programváltozás jogát fenntartjuk!

Tavaszi hírek a Biofaluban, Máriahalmon
1. A vendégházba idén több nagy elvonuló csoport is érkezik. Ehhez várunk önkénteseket!

Olyanok szoktak jönni, akiknek szükségük van több időre, hogy magukkal tudjanak foglalkozni - jel-
lemzően életükben felmerült szakaszváltás miatt. Miközben takarítanak vagy a konyhában segítenek, az 
elvonuló ház energiájában gyakran tudnak új szemmel rátekinteni helyzetükre. Az átlag 6 órányi napi 
munka mellett elég tér és idő van a természetben időt tölteni, feltöltődni.

Azért is jó hogy ilyen önkéntesek vetődnek felénk, mert a csoportok is jellemzően valamilyen önismere-
ti / tudatossággal kapcsolatos témán dolgoznak jóga-meditáció – pszichodráma vagy más témák kap-
csán.

2. Ha az elvonulók körüli világ „rendben” van, akkor új fejlesztésekkel is foglalkozunk. Idén fontos té-
mánk egy „csend és kreativitás” külső tér építése. Maga a folyamat is nagyon érdekes, hisz 90%-ban
újrahasznosított anyagokból építkezünk.

Ez a tér fedett lesz, de szervesen illeszkedik a szilva-fa ligetbe. Eddig a folyamat jellemzően kísérletező 
jellegű volt, de hamarosan lesznek olyan munkák, amikbe külsők is tudnak kapcsolódni. Valószínűleg 
lehet önkénteskedni – kezdőknek is, famunkában és vályog tapasztásban is.

3. Megüresedett több kis lakás a vendégház közelében.  Ezek némi csinosítás után, újra használhatóak 
lesznek. Legszívesebben olyanokat látunk itt, akik valahogy kapcsolódnak a Biofalu szellemiségé-
hez, az Elvonuló Vendégházhoz.  Szeretünk rövid távú megállapodásokat kötni, hogy addig tartson 
az együttműködés, amíg mindenki örömét leli benne és ne kelljen ígérgetni előre olyat, amit nem ter-
vezhető.

4. A Facebook oldalunkat megtaláljátok Biofalu, Máriahalom címen. Itt szoktuk közzétenni a napi ak-
tualitásokat… (magunkról annyit dióhéjban, hogy kb 20 éve kezdtük el az egészet. Nagy lelkesen 
dolgozunk azóta is, miközben persze a konkrét célok sokat változtak, de egyre inkább egy saját ka-
rakterrel rendelkező Hely lettünk. Fixen itt-lakó kevés van, de annál többen töltenek itt változó hosz-
szúságú időt – kihasználva a lehetőséget, hogy könnyű itt tapasztalatokat szerezni, rugalmasan alakí-
tani az utakat…)
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PERMAKULTÚRA, AGROERDÉSZET, ALKALMAZKODÓ GYÜMÖLCSÉSZET
KONFERENCIA

IV. MAPER-AFINET-KmGYH közös találkozó
A Magyar Permakultúra Egyesület, az Agroerdészeti Hálózat és a Kárpát-medencei Gyümölcsész Hálózat

szeretettel vár minden kedves érdeklődőt közös találkozójára.
A két nap során a szakmai előadásokon túl a célunk, hogy helyet biztosítsunk az eszmecserének, és

lehetőséget a jövőbeni együttműködésekhez.

Mikor: 2019 május 31-június 1.
Hol: Olaszfalu, Zöldág Lovasudvar, Olaszfalu, Major u. 51.

PROGRAM:
Péntek:

- délelőtt konferencia szakmai előadásokkal mindhárom szervezet részéről, 
Felkért előadók: Kozák Lajos, Lázár Péter, Tóth Eszter

- délután gazdaság bejárás, műhelymunkák az előadásokhoz kapcsolódva, AFINET projekt keretében 
szervezett V. Agroerdészeti Hálózati Találkozó

Szombat:
- délelőtt műhelymunkák az előző napi szakmai programhoz kapcsolódva
- délután fakultatív program, Pásztorünnep Olaszfalu Önkormányzata és Varga Antal közös 

szervezésében
Bővebben: https://www.facebook.com/events/392510498009576/

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, így kérjük, ne felejtsd el kitölteni!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKlWZf30TOANnNo1Z0Iyq9hI51nThK4Mhyt-
g_wWTOpbsazw/viewform

BELSŐ UTAK A FENNTARTHATÓSÁG FELÉ

Egynapos közösségi műhely mindazoknak, akik hozzánk hasonlóan abban hisznek, hogy az igazi változás 
belülről fakad.

Szeretettel várunk, ha zöld mozgalmárként, trénerként, tanácsadóként, környezeti nevelőként, oktatóként, 
öko közösség szervezőként, vagy bármilyen más formában a fenntarthatóságért dolgozol.

Az Inner Pathways nemzetközi projekt keretében hét szervezet összefogott, hogy összeadva tudásunkat 
segítsük a fenntarthatósággal foglalkozó szakemberek munkáját.
#InnerPathways
A program következő állomásaként szervezzük meg egynapos módszertani workshop-unkat, ahol a 
következő témákkal foglalkozunk:

A projekt egyik eredményeként megszületett könyv bemutatója
Way of Council - közösségépítő kommunikációs forma a gyakorlatban
A Jól-lét körforgás - hogyan kapcsolódik egymáshoz személyes jóllétünk, közösségünk jólléte, és a bolygó 
jólléte?
Mit is jelent egyáltalán a "Belső Utak a Fenntarthatóság felé"? Hogyan válik a fenntarthatóság iránti igény 
belsővé? 
“Work that Reconnects” - természet-alapú gyakorlatok
Házigazdánk, a Nyimi Öko Közösség rövid bemutatkozása
"Test és lélek ökológiája" - Beszélgetés egy fél éves nyimi tanfolyam tapasztalatai mentén
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A program facilitátorai, előadói: Berecz Ági, Orosz Katalin (videó), Pásztor Krisztina, Sall Fanni, Szabó 
Gyula, Zimmermann Dániel

A programon való részvétel az Erasmus+ program támogatásának köszönhetően ingyenes.
A programon vegetarianus ebédet, teát, kávét biztosítunk.

Időpont: Május 26. 10:00-17:30
(Az EU parlamenti választás szavazókörei reggel 6-kor nyitnak, a programot igyekeztünk úgy időzíteni, 
hogy előtte legyen még lehetőség szavazni.)

Helyszín: Nyimi Öko Közösség, 8612, Nyim, Rákóczi u. 4.
Jelentkezés: https://bit.ly/2PJ9wXD
További információk: Pásztor Krisztina, pandoraegyesulet@gmail.com

EMBER- ÉS KÖRNYEZETKÍMÉLŐ KERTGAZDÁLKODÁS

Szakmai találkozó

Szervező: Ökológiai Intézet Alapítvány
A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács és a Baptista Szeretetszolgálat támogatásával

Mikor: 2019. június 1-2.

Hol: Ökológiai Intézet Alapítvány Gömörszőlősi Oktatóközpontja,  3728 Gömörszőlős, Kassai út 37-39.

A találkozóra szeretettel várjuk a már mulcshasználó kertbarátokat, gyakorló kertészeket, akik kipróbálták 
vagy ismerik a komposzthagyó mulcsozás módszerét és szeretnék ennek elméleti és gyakorlati ismereteit 
elmélyíteni.

Előadó: Dr. Gyulai Iván

A rendezvény célja, hogy lehetőséget adjon azon kertészkedőknek, akik szeretnék bemutatni eredményeiket,
megosztani tapasztalataikat, tudásukat, tájékozottságukat bővíteni új ismeretekkel.

A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Szállást és étkezést minden résztvevő számára 
biztosítunk.

Bővebb információ: Vigh Andrea
E-mail: rea.vigh@gmail.com
Telefonszám: 06204076875

FA MODELL tréninget kisközösségek vezetőinek, tagjainak

Az Inspi-Ráció, a közösségi vállalkozás fejlesztés csapatának szervezésében
A TreeMap tréningen megismerheted a Fa modellt, amely egy vezetői eszköz, ami láthatóvá teszi, hogy egy 
közösség vezetőinek milyen törvényszerűségekre, összefüggésekre kell figyelnie. Olyan ez, mint a térkép a 
túrázásaink során. Segítségével a gyakran szubjektívnek látszó, komplex emberi problémákat is képessé 
válunk átlátni, megérteni, kezelni.
Időpont: 2019. június 22., szombat, 9:30-17:00
Helyszín: Forrás Jóllét Stúdió, Magyar Jakobinusok tere 7, Budapest, 1122
Jelentkezési határidő: 2019.június.05.
Részvételi díj: Kisközösségek, civil szervezet tagjainak 50 %-os kedvezménnyel: 15 eFt
Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/995181357538763/.
Többet a tréningről: http://kozossegivallalkozas.hu/kiskozossegeknek/treemap-trening/  
KIKNEK SZÓL?
Ez a tréning mindazoknak szól, akik szeretnék jobban megérteni, hogy a mai közösségeinkben az emberi 
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kapcsolatok minőségére milyen törvényszerűségek hatnak, és ezáltal tudatosabban akarnak benne lenni 
ezekben a közösségekben.

Elsősorban azoknak a közösségi vezetőknek, szervezőknek, cselekedni vágyó tagoknak 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 ezt követő 
években erre alapozva fejlesztettük ki az ún. Fa modellt, aminek segítségével a közösségi vállalkozásokat is 
segítem. Az Egyesület 2017-ben és 2018-ban is a Gyüttment Fesztivál közösségekre vonatkozó szakmai 
programjait szervezte meg. Ebben az évben számos vendégelőadóval közösen mutattuk be a közösségi 
együttműködés erejét, lehetséges buktatóit és kihívásait, különös tekintettel a viszony szintre (lsd. Fa 
modell).

MILYEN PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁBAN SEGÍTHET?
Amikor:

- a vezetést nem akarja senki sem felvállalni

- nem egyenletes a közösségben a munkamegosztás

- az értékek szintjén egyetértés van, azonban a cselekvések szintjén nem sikerül megegyezni

- krízis helyzetben mindig előkerül egy hibás és a hibáztatás

- a párkapcsolati dinamikák befolyásolják a közösségi döntéseket

- a megélhetési gondok miatt egyesek elmennek

- a közösségi élet hátra sorolódik a megélhetéssel szemben

- az addigi tapasztalatok miatt elutasítják a szabályokat és a vezetést
MIT TANULHATSZ?

- Jobban megérted a közösség működésének törvényszerűségeit, a tünetek mögött meghúzódó okokat.

- Felismered, hogy a rendszerben való gondolkozás még a szubjektívnek látszó emberi 
viszonyrendszerben is segít a megoldásban.

- Megismered a Fa modellt (Pabló fejlesztői modelljét), amit vezetői eszközként tudsz használni a 
vezetéssel kapcsolatos problémáid megoldásához.

Szeretettel várunk mindenkit, aki jobban szeretné érteni a közösségben zajló emberi folyamatokat!
Szeretettel: Éva és Pabló (Vágvölgyi Gusztáv)  www.inspi-racio.hu, kozossegivallalkozas.hu

VÁROSI ÖKOBANDÁZÁS – a Gyüttment Fesztivál előbulija

Városi nomádok és vidéki urbanisták! Már-gyüttmentek és Lesz-gyüttmentek – ide gyűljetek!

Hol: Dürer kert, Ajtósi Dürer sor 19-21., Budapest XIV. ker

Mikor: 2019. június 2.

Egy Nap: A város-vidék kapcsolatáért
Egy Nap, hogy élhetőbbé tegyük élettereinket, legyen az vidéken vagy a (fő)városban; hogy kapcsolódjunk 
és segítsük egymást azzal, amivel tudjuk – tudásmegosztással, tapasztalatcserével. 
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Egy Nap zenével, tánccal, előadásokkal, beszélgetésekkel, gyerekprogramokkal, piaccal, komposztbudival –
mindezt nulla hulladék szemléletben!

Világszépítők, ide gyűljetek!

SZAKMAI PROGRAMOK:

Egyik terem:

11 órától
Zalatnay László: Bevásárló közösségek. Túl az egyéni érdeken!
https://www.facebook.com/events/823967947970855/

13 órától
Kajner Péter-ELTE Humánökológia Mesterképzés: Segíthetünk? Segítettünk? A Gyüttment kezdeményezés 
a kiköltözők szemével
https://www.facebook.com/events/2537053446322071/

15 órától 
Kiköltöző sztori: Sipos Mihály bemutatja családi önellátó gazdaságát  

17 órától
Szolidáris gazdaság – egy lehetséges válasz a társadalmi és ökológiai válságra
https://www.facebook.com/events/393942924527026/

Másik terem:

11 órától 
Zöld út a városban: Egyre többen, zölden? Kerekasztal-beszélgetés környezettudatos úttörőkkel 
https://www.facebook.com/events/577326692762390/ 

13 órától
Vágvölgyi Gusztáv – Pabló és a “Közösségben élni” kezdeményezés bemutatja: Együtt (meg)élni, avagy a 
közösségi lakhatás és a közösségi vállalkozás házassága
https://www.facebook.com/events/322199741776441/

15 órától
Városi gyüttmentek ökoharca a betondzsungelben 
https://www.facebook.com/events/635383936928667/ 

Az Egy Nap programjairól:
Mi kell ahhoz, hogy élhetőbbek legyenek városaink, és érdemes legyen vidékre költözni? Hogyan juthatunk 
egészséges élelmiszerhez? Milyen közösségben élni és vállalkozni? Hogyan osztozhatunk a tudáson és az 
erőforrásokon? Milyen kihívásokkal szembesülhetünk, ha vidékre költözésre adjuk a fejünket? Miről 
mesélnek nekünk azok, akik városból vidékre költöztek?

Beszélgetünk a szolidáris gazdaságról, bemutatkoznak hiteles vidékre költözők, lesz szó a friss, helyi 
élelmiszereket szállító bevásárló közösségekről, a közösségi lakhatás és a közösségi vállalkozás 
kapcsolatáról, valamint egy gyüttmenteket felkereső kutatócsoport tapasztalatairól is.

GYÜTTMENT  FESZTIVÁL,  2019

Helyszín:   Sötétvölgy,  Szekszárd

Ideje:  2019. augusztus  22-25.

Részletek hamarosan!
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BOLYAVÁRI ESTÉK

2019. Május/Ígéret havának 17. napján 19 órakor: Bereczky Zoltán - Az ősképkutatás
Könyvbemutató.  Az Ősképeskönyv átdolgozott, bővített kiadása.

2019. Május/Ígéret havának 24. napján 19 órakor: Grandpierre Atilla/Történelmünk visszavétele: Ősi 
Magyarország
A Kárpát-medence és a Selyemút népeinek felemelkedése / ünnepes könyvbemutató és -vásár

Mottó: „Az egyes tudományágak csak részleges ablakot nyitnak az őstörténelemre, és e szakterületek 
specialistái a többi szakterület szakértőinek eredményeit rendszerint figyelmen kívül hagyják.
Ezért adódnak a látványos előrejutás számára különösen fényes távlatok, ha a különálló történetek 
összeszövésével egységes kép születik meg. Ennek egyik kulcseleme, hogy a régészeti és nyelvészeti
adat-együttesek csakis a megfelelő körzetben, időszakban és a megfelelő ok, indok alapján kapcsolhatók 
össze, de akkor viszont rendkívül hatékonyak a begyökerezett mítoszok leküzdésében.”
(Paul Heggarty, David Beresford-Jones, 2009)
Egy ilyen helyzetben a megoldás kulcsa abban rejlik, hogy mindegyik szaktudomány az adatgyűjtés és 
rendszerezés szintjén alapvetően földrajzi elnevezéseket alkalmaz ahelyett, hogy idő előtt, kellő 
körültekintés nélkül, pusztán a közmegegyezésből adódó állásfoglalásokra támaszkodna, arra törekedve, 
hogy elkerülje a mai országhatárok alkalmazását az őstörténelem korszakaiban. Ez az elfogulatlanságra 
törekvő, természettudományos módszer jól alkalmazható a természetföldrajzban, a fémművesség 
történetében, az embertanban, a genetikában, a régészetben és a vallástörténetben. A népzene- és népmese-
kutatásban, a történeti nyelvészetben pedig az átfogó tudomány jön a segítségünkre, a korabeli 
összefüggésrendszerben, a mai, individualista nemzeteszme helyett az életközpontú civilizáció egyetemes 
értékekre épülő összefüggésrendszerében tudjuk értelmezni az ismert népek ősműveltségét.
Ezt az ősi élet-, közösség- és Természet-központú világnézetet és ősműveltséget a Selyemút körzetében élő 
népek őrizték meg a legjobban, és így ebben a körzetben várható, hogy az emberiség felemelkedésének 
távlatai kibontakoznak.

2019. Május/Ígéret havának 31. napján 19 órakor: Szabó Sándor/ Elmélkedés a zenéről és zenehallgatás
ünnepes könyvbemutató és -vásár
„Eltávolodtunk emberi valónktól. Ma nem hallgatjuk, hanem fogyasztjuk a zenét.”
A nemzetközi hírű, több díjjal kitüntetett Szabó Sándor gitárművész legújabb, Zenebölcseleti elmélkedések 
című kötete a zene és a zenehallgatás mélységeibe avat be minket. Ennél azonban sokkal többről is szó van.
A Zenebölcseleti elmélkedések című könyve egy megszakadt hagyomány tiszteletére is kötelez, visszatérést 
sürget a mindenkori értékekhez, és a tömegszórakoztatás hátulütői ellen is fellép. Az ellenállás egyik 
formájának is szánja a könyvét.
„A könyvem valójában emlékeztetni akar egy egykoron létező, több ezer évet átívelő hagyományra. Nem 
volt célom visszatérést sürgetni, hiszen teljesen reménytelen lenne. Sosem látott hatalmas erővel folyik 
a tradicionális értékek felszámolása. Ebben az erőtérben legfeljebb emlékeztetni lehet a még megmaradt 
gondolkodókat, hogy vigyék tovább azt a keveset, ami még megmaradt belőle.”

30. Kóspallagi Hagyományőrző Tábor: 2019. június 22-től, július 7-ig. Jelentkezés Panninál.

BolyaFészek
1067 Budapest, Csengery utca 62/b. fsz. 1.

Távbeszélő: 312-68-77, Panni: 06-20/237-33-20,
távlevél: bolyanyo@gmail.com és bolyapo@gmail.com

 
Minden együttlét váljék egész-ségünkre!
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29. Zöld Civil Országos Találkozó

Az idei Zöld Civil Országos Találkozó időpontja 2019. május 31. – június 2.
A találkozó helyszíne: Budapest
Idén nincs főszervező, a találkozót a zöld civil szervezetek közössége, azaz Mi együtt szervezzük!

A találkozó programtervezete:
2019. május 31. – péntek
10:00-17:00 – Nyitott irodák – Szakmai rendezvények és szekciók a fővárosi szervezetek irodáiban.
18:00-22:00 – Közösségi program a HUMUSZ Szövetség irodájában és kertjében.
Programok részletesen: https://zoldcivil.hu/orszagos-talalkozo/2019-budapest/program/
2019. június 1. – szombat – FONÓ Budai Zeneház 
9:00- Érkezés, helyszíni regisztráció
10:00-18:30 Három szakmai plenáris ülés, állásfoglalások megszavazása, zárás és staféta átadás
19:00- Táncház, koncert, buli
Programok részletesen: https://zoldcivil.hu/orszagos-talalkozo/2019-budapest/program/

2019. június 2. – vasárnap
Kirándulások, szabadtéri programok Budapest környékén.
Programok részletesen: https://zoldcivil.hu/orszagos-talalkozo/2019-budapest/program/

Étkezés, szállás, közösségi felajánlások
Az idei találkozón nincs központilag szervezett étkezés és szálláslehetőség. Az ezekhez kapcsolódó 
közösségi felajánlásokat Lajtmann Csaba koordinálja, a felhívással rövidesen jelentkezik! Célunk, hogy 
anyagi okok miatt senki ne maradjon le a találkozóról!

„INNOVÁCIÓ és IDENTITÁS” települési, vidéki és regionális dimenzióban

tudományos, közéleti konferencia

Hol: Budavári Palotában, az Országos Széchényi Könyvtár Dísztermében

Mikor: 2019. május 28., 9 órától

A konferencia célja, témája, kérdései a következők:

1. Általában hozzájárulni a tudásteremtés ösztönzéséhez, a tudományos ismeretek és a tapasztalatok meg-
osztásához; a település- és a vidék-, a régió-menedzselésében alkalmazható kutatás-fejlesztési eredmények 
elterjesztéséhez, és ezáltal a helyi kis- és közepes méretű vállalkozások versenyképességének elősegítésé-
hez; a vidéki településeken magas hozzáadott értékű foglalkoztatás erősítéséhez; az innovációs és moderni-
zációs települési hálózatok építéséhez, létrehozásának ösztönzéséhez; a nemzetközi eredmények integrálásá-
hoz;

2. közéleti és tudományos gondolatok, válaszok cseréje, ajánlások felvetése a döntéshozóknak.

Tárgyalásra kerülő témák és kérdések:

„INNOVÁCIÓS TECHNOLÓGIA A TELEPÜLÉSEN” települési közlekedési, informatikai technológia in-
novációja és hatása

„FALVAK ÚJRAFOGALMAZVA” a falu és az agrárvidéki település típusok XXI. századi újrafogalmazása 
a Modern Falu és az EU Vidékfejlesztési Programjának összefüggésében
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„TERVEZÉSI-STATISZTIKAI RÉGIÓKTÓL AZ IDENTITÁS-RÉGIÓK FELÉ” Magyarország lehetséges 
identitás régiói

„MAGYAROSZÁG LEHETŐSÉGEI A MAKRO-REGIÓKBAN” a Duna makro-regionális stratégia, a Vi-
segrádi Együttműködés, a Kárpátok és más kezdeményezésekben Magyarország és az adott régió egymás-
hoz való viszonya, innovációs szerepe.

A konferencia az alábbi szakmai, szakági kérdések mellett szeretne arra is válaszokat kapni, hogy általában 
az "innovációnak” és az "identitásnak" mi a viszonya egymáshoz, az innováció eredményei hogyan hatnak 
az identitásra, az identitás fenntarthatóságának van-e innovációja, a tér (település, vidék, táj, régió) identitá-
sa vajon a társadalom-szociológiai és/vagy a politikai innováció eredménye?

A pódium-beszélgetések konkrét szakmai kérdései az innovációhoz, az identitáshoz kapcsolódva:

1. A síkban is és a térben is többdimenziójú városi individuális és tömeg-közlekedésre felkészült-e a telepü-
lésfejlesztés, - rendezés, - menedzsment, a jogszabályi környezet?

2. Hogyan járulhat hozzá a "kiterjesztett valóság" technológiája a település- és a kulturális örökség mene-
dzseléséhez?

3. Mitől falu egy község és mi az identitása a XXI. század belátható első felében?

4. Identitás-régiók-e a magyarországi tervezési-statisztikai régiók?

5. Mi Magyarország helyzete, szerepe a makro-regionális együttműködésekben?

A témák komplexek és természetesen egy egynapos konferencia nem képes magába ennek számos jelentős 
vetületét. Ezért a konferenciához készül egy (ISBN-regisztrációs számmal ellátott) nyomtatott és digitális, 
térítésmentesen terjesztett kiadvány.

A konferencia felkért felszólalóinak gondolatait ebben a kiadványban közzétesszük.

Meghívott részvevők az témákkal érintett szakterületek művelői (településrendezéssel, fejlesztéssel, közle-
kedéssel, tervezéssel, kutatással, kulturális örökség menedzselésével, vidékfejlesztéssel, regionális politiká-
val, informatikával foglalkozó szakemberek és a média képviselői).

A konferencia rezüméjét a kormányzati és politikai döntéshozók felé a Magyar Település- és Területfejlesz-
tők Szövetsége (MTTSZ) beterjeszti a kiadványozáshoz társuló partnerekkel együtt.

A konferencián a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött: http://innovident.mozello.hu/regisztracio/

További információk találhatók a konferencia honlapján: http://innovident.mozello.hu/

Magyar Település- és Területfejlesztők Szövetsége nevében: Szilvássy István sk.

A Magyar Élőfalu Hálózat e-hírlevelét
Szerkesztette: Zaja Péter: namzi@tvn.hu,  Kilián Imre,   Prohászka Viola: <prohaszka.viola@gmail.com>
Lektor: Kilián Imre
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 Egyesületen 
keresztül: OTP 11743002-29912371
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