
MÉH  ELEKTRONIKUS HÍRLEVÉL 
I. SZÁM, 2013. január 7.

Kedves Barátaink!
Az Élőfalu Hálózat hírlevéllel párhuzamosan ezúton (kísérletképpen) útjára indítjuk az első 
MÉH elektronikus hírlevelet. Ezt természetesen csak elektronikus úton terjesztjük, viszont 
kéthetes gyakorisággal azaz főként a friss, aktuális hírekre, eseményekre koncentrálunk.
Az évszakos „Élőfalu Hálózat” hírlevél természetesen továbbra is fennmarad.
Várjuk észrevételeteiket, javaslataitokat és természetesen a híreket!

Gyümölcsöző ÚJ Esztendőt Kívánunk Minden Olvasónknak!
                                                                                                                           Zaja Péter (namzi)

 



Meghívó
 a Drávafokon tartandó

„gyümölcsészeti rendszerek” képzésre

Kinek ajánljuk?
A képzést azoknak ajánljuk, akik némi gyümölcsészeti tapasztalattal már rendelkeznek, de a „kezdőket” is 
várjuk.
Tematika:

Idő Program Előadó/Megjegyzés

2013 Január 11., péntek

18.00-19.00 Vacsora Hozott 
élelmiszerből

19.00-tól A táj rendszerműködése Molnár Géza

2013 Január 12., szombat

8.00-9.00 Reggeli

9.00-10.30 Az alkalmazkodó gyümölcsészet rendszere: 
gyümölcsös és gyümölcsény

Lantos Tamás

10.30-13.00 Az alkalmazkodó gyümölcsészet megbeszélése; 
gyakorlati tapasztalatok

Résztvevők

13.00-14.00 Ebéd

14.00-15.30 A permakultúra rendszersajátosságai és azok gyakorlati 
alkalmazása 

Baji Béla

15.30-18.00 A résztvevők saját előadásai saját elgondolásaikról, 
gyümölcsészeti módszereikről, praktikáikról.
Az ismertetett „rendszerek” értékelése

Résztvevők

18.00-1900 Vacsora

19.00-tól Filmvetítés* vagy szabad program

2013 Január 13., vasárnap

8.00-9.00 Reggeli

9.00-13.00 Az ismertetett „rendszerek” értékelése

13.00-14.00 Ebéd

14.00 órától Elutazás

*  A filmeket a Védegylet bocsátotta rendelkezésünkre, de hozott filmek is vetíthetők (megegyezés szerint).
A szombati napon minden résztvevőnek lehetőséget nyújt a program arra, hogy a saját gondolatait kisebb 
előadás formájában elmondja, a három fő előadást kiegészítse. Kérjük azokat, akik kiselőadást szeretnének 
tartani, hozzanak magukkal vetíthető képeket is. 
A minőségi ARS és Kuker metsző-eszközöket bemutató tájékoztató előadás is lesz, élezés-fenés oktatással 
és kedvezményes vásárlási lehetőséggel.



Gyakorlati tudnivalók:
Jelentkezés: Akik részt szeretnének venni a találkozón, legkésőbb január 10-éig jelezzék a meghívó végén 
megadott e-mail címen! (Az előzetes bejelentés nélkül érkezőket nem tudjuk fogadni.)

A képzés ideje: 2013. január 11-13. (péntek-vasárnap). Érkezés péntek este 18.00 órától, távozás vasárnap 
ebéd után.

Helyszín: Drávafok, Fodor-kúria.

Szállás: a drávafoki Fodor-kúriában: 6 szoba, összesen 26 ágy, három zuhanyozó.

Ellátás: szombaton hideg reggeli, meleg ebéd és vacsora, vasárnap hideg reggeli és meleg ebéd. (Péntek 
esti vacsorát mindenki hozzon magával.)

A résztvevők hozzanak magukkal:

Megfelelő kinti cipő és ruha is szükséges, valamint papucs, törölköző. Aki teheti, ágynemű huzatot vagy 
hálózsákot is hozzon.

Utazás:

A vonattal érkezőket Sellyéről kérés esetén költségtérítés ellenében autóval szállítjuk Drávafokra. 
Útiköltséget nincs módunkban téríteni.

Költségek:

A képzést az MNVH támogatja ezért a részvételi díj 8.000 Ft/fő a találkozó teljes idejére.
További információk:

Gedő Ibolyától (30-3898345) vagy Lantos Tamástól (20-3472686)

E-mail: ormansagalapitvany@gmail.com

Kérünk mindenkit, ha van cserére vagy ajándékozásra szánt gyümölcsfa oltványa, oltóvesszője, bármilyen 
vetőmagja vagy más növényi szaporító anyaga, azt hozza magával.

XII. TÉLI ÉLŐFALU TALÁLKOZÓ
2013. január 25-27. (péntek-vasárnap), Galgahévíz

Tájékoztató, gyakorlati tudnivalók, hasznos információk
Ezúton is szeretettel hívunk és látunk minden érdeklődőt a XII. Téli Élőfalu Találkozóra. A találkozó 
házigazdája a Galgahévízi Ökofalunkért Egyesület.  A programról folyamatosan frissülő részletes 
információkat talál a http://galgahevizi.okofalunkert.hu/ honlapon illetve Facebook oldalunkon.  Felmerülő 
kérdések esetén készséggel állunk rendelkezésre  goe@okofalunkert.hu e-mail címen, illetve januárban a 
0620-9222-501 számon.

A találkozó tervezett programja

PÉNTEK (január 25.)
16.00 – folyamatosan: Regisztráció a művelődési házban, szálláshelyek elfoglalása
19.00- Közös batyus vacsora (művelődési házban)
20.00 - Ismerkedés, közös beszélgetés…

SZOMBAT (január 26)

mailto:ormansagalapitvany@gmail.com
mailto:goe@okofalunkert.hu?bcc=okofaluertegyesulet
http://galgahevizi.okofalunkert.hu/


7.30 - 8.30 Közös batyus reggeli
9.00 Polgármesteri köszöntő (művelődési házban)
9.15 A Gaia Alapítvány bemutatkozása
9.30. A Galgahévízi Ökofalunkért Egyesület bemutatkozása
9.45. Séta a Galgahévíz Ökofaluba, a falu megtekintése
12.30 ebéd a művelődési házban (az ökofaluból visszatérő frissítő séta után közvetlenül)
14.00 Az Élőfalvak rövid bemutatkozása, közösségenként 5-10 percben
15.00 Baji Béla: sikerrel megvalósult permakultúrás létesítménye
16.00. Nagy Gábor (öko-építész): ökológiai rendszerszervezés spirituális, pszichológiai és szociális 
mintázatok vizsgálatának bevonásával
17.00 Új kezdeményezések bemutatása
19.00 Vacsora
20.00 Vidám meglepetés program

VASÁRNAP (január 27.)
8.00 Reggeli a művházban
9.00-13.00 fakultatív programok:
A) Részvétel a Gaia Alapítvány és a Galgafarm által szervezett nyílt napon (családosok számára is 
izgalmas, tartalmas programkínálattal) Részletek a Gaia Alapítvány honlapján: www.gaiaalapitvany.hu
B) Kerekasztal beszélgetés az Élőfalvak képviselőivel (Művházban)
C) Meglepetés program :)
D) Részvétel a helyi Szentmisén (8.30 illetve 10.30)

A programváltozás jogát fenntartjuk!

Fontos tudnivalók
Részvételi feltételek:
A részvétel regisztrációhoz kötött. A részvétel díja 2000 Ft/fő.
Amennyiben részvételi szándékát 2013. január 15-ig jelzi, és egyúttal befizeti a Galgahévízi Ökofalunkért 
Egyesületnek, úgy 500 Ft kedvezményt biztosítunk, azaz 1500 Ft/fő a részvételi díj.
6 éves kor alatt a részvétel ingyenes (étkezés nélkül), 6-14 éves korig 50% kedvezményt biztosítunk. Diák, 
nyugdíjas, nagycsaládos és egyéb típusú kedvezményt nem tudunk biztosítani.

A helyszín megközelíthetősége:
Galgahévíz, Fő út 106. – Művelődési Ház: minden esetben ide érkezzen, itt zajlik a regisztráció, a többi 
helyszín elérhetőségéről itt kap részletes tájékoztatást.
Autóval M3 autópálya, illetve 3-as út felől Bagi kereszteződénél térjen le, Bag és Hévízgyörk 
településeken keresztül haladva ér el Galgahévízre.
Vonattal Bp Keleti pályaudvarról Hatvan felé közlekedő személyvonattal. Galgahévíz vasútállomás a 
településközponttól mintegy 1,5-re található.
Helyközi busszal, Budapestről, vagy Gödöllőről, Galgahévíz, községháza megállóig.

Szálláshely lehetőségek:
1. A helyi általános iskola tornatermében, matracokon, saját hálózsákban. Kulturált vizes blokk biztosított. 
Ára: 1500 Ft/fő/éj.
2. Hévízgyörkön (a Művelődési Háztól kb 2,5 km-re), igényes vendégházban 2-4 ágyas szobákban, 2500 
Ft/fő/éj.
A vendégszállást nekünk is előzetesen kell kifizetni, ezért csak annak tudjuk biztosítani, aki a szállásdíjat 
legkésőbb január 15-ig rendelkezésünkre bocsátja (átutalja a megadott számlaszámra). A vendégszobák 
száma korlátozott (kb 40 fő), a jelentkezések sorrendjében tudjuk biztosítani.
3. Gaia Hotel, Galgahévíz 3500 Ft/fő/éj, 2-3-4 ágyas fürdőszobás szobákban. A vendégférőhelyek száma 
35, a férőhelyeket a jelentkezés sorrendjében tudjuk biztosítani.

Kérjük, a regisztrációs lapon jelezze, melyik szállás egységbe és mely napokra kér szállást.

Étkezési lehetőségek:
Péntek este és szombat reggel: hozott batyus étkezés. (aki nem hoz magával semmit, az a művelődési ház 

http://www.gaiaalapitvany.hu/


szomszédjában boltot és pékséget is talál.)
Köszönettel vesszük, ha mindenki hoz egy üveg házi lekvárt, pástétomot, szendvicskrémet, hogy jusson a 
közös bőségasztalra.
Szombat ebéd: kétfogásos menü (900 Ft/fő)
Vacsora: egy-tál meleg étel (700 Ft/fő)
Vasárnap reggeli: friss kenyeret, helyi tejet és tejterméket biztosítunk, illetve újrakínáljuk a közös 
bőségasztal termékeit. (500 Ft/fő)
Vasárnap ebéd: kétfogásos menü (900 Ft/fő)
Vegetáriánus, vagy egyéb speciális étkezési igényeket előzetes jelzés alapján tudunk figyelembe venni.
Az étkezéseket közösen, a Művelődési Házban tartjuk és a jelentkezési lapon megjelölt tételeknek 
megfelelően az érkezést követő regisztrációkor kérjük befizetni.

Amennyiben bio-menüt szeretne fogyasztani, rendelését a gaboreszter@gaiaalapitvany.hu e-mail címen, 
január 20-ig szíveskedjen jelezni. Ez esetben a jelentkezési lapon a vasárnapi ebédet ne jelölje be! A bio-
menüt a Gaia Hotel Éttermében szolgálják fel és a helyszínen külön fizetendő.

A szombati nap során termelői piacot tartunk helyi termelők kínálatából (a Galgafarm termékei vasárnap a 
farmon megvásárolhatók, árlistát a honlapunkon mellékelünk. Amennyiben a termékekből nagyobb 
mennyiségben kíván rendelni, január 20-ig szíveskedjen igényét gaboreszter@gaiaalapitvany.hu e-mail 
címen jelezni.)

A szombati nap során Magbörzének is helyet biztosítunk. Akinek vannak tájfajta, cserére vagy eladásra 
szánt vetőmagjai, ne hagyja otthon!

A Galgahévízi Ökofalunkért Egyesület bankszámlaszáma: 10701362-67166145-51100005
A szervezők nevében, 
Novák Brigi 

Részletes információk:
http://galgahevizi.okofalunkert.hu/

On-line jelentkezési lap: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?
fromEmail=true&formkey=dHFCbnBhSE9JdXRkR29GbHZSTll3RFE6MQ 

BOLYAVÁRI  ESTÉK  2013  január (Fergeteg hava)

január 11.  péntek este hét órakor: Kovács László Dezső - ÓBUDAVÁR KUTATÁSÁNAK ÚJ EREDMÉNYEI

           25.     ESTE HÉT ÓRAKOR :  NAUMANN MIHÁLY -  A SZENVEDÉS VÉGE …

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  

mailto:bolyapo@gmail.com
mailto:bolyanyo@freemail.hu
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dHFCbnBhSE9JdXRkR29GbHZSTll3RFE6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dHFCbnBhSE9JdXRkR29GbHZSTll3RFE6MQ
http://galgahevizi.okofalunkert.hu/
mailto:gaboreszter@gaiaalapitvany.hu
mailto:gaboreszter@gaiaalapitvany.hu


AJÁNLÓ

"CSAK TERMÉSZETESEN" .. HOGY ÉLETED VALÓBAN FENNTARTHATÓ LEGYEN 

A FILM A 4 ÉVSZAK ASPEKTUSÁBÓL, PILLANATOKAT MUTAT BE VISNYESZÉPLAK, GYŰRŰFŰ, DRÁVAFOK- MARKÓC, 
AGOSTYÁN, ÁGOSTON-LIGET ÉLETÉBŐL, KARÁCSONYI MEGLEPETÉSKÉNT .

A FILM A  GEO-ÖKOFILM BEVONÁSÁVAL KÉSZÜLT- HOLLÓS LÁSZLÓ SZERKESZTŐ,
PRODUCER ÉS CSAPATÁNAK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL. A TERMÉSZETES ÉLETMÓD ALAPÍTVÁNY

(LABANC GYÖRGYI ) SZAKMAI IRÁNYÍTÁSÁVAL.  LETÖLTHETŐ:

https://www.youtube.com/watch?v=p3r4u-Nn4d0
https://www.youtube.com/watch?v=Nrr9fOAcJyE
https://www.youtube.com/watch?v=ttB0dqSNsAI
https://www.youtube.com/watch?v=27ziFIUTCLg

A Szederkény Egyesület a Szövettel együttműködve és az Ökotárs Alapítvány támogatásával 
összeállított egy szakértői anyagot a tájgazdálkodás jelentőségéről, illetve a felszínborítás 
megváltoztatásának káros következményeiről. Az ügy súlyára és jelentőségére tekintettel 2012 november 
7-én e kérdésben szakmai tanácskozást tartottunk. A szakmai párbeszédet hamarosan folytatni szeretnék 
egy újabb konferencia keretében. 

Itt most mellékeljük a tárgykörben eddig született szakmai anyagokat.

Külön szeretnénk kiemelni a felszínborítás jelentőségéről, illetve konkrétan az erdők vízháztartásra 
gyakorolt hatásáról szóló részeket, melyek az MTA Regionális Kutatások Központja Kecskeméti 
Településkutató Csoport munkájára, valamint Anasztázia Makarijeva és Viktor Gorskov elméletére 
támaszkodva mutatják be a kérdést.

Az anyagok az alábbi linkeken érhetők el:

Vízgazdálkodás és Tájhasználat:
https://sites.google.com/site/tamopszervezetek/letoeltesi-oldal/V%C3%ADzgazd%C3%A1lkod%C3%A1s%20%C3%A9s
%20t%C3%A1jhaszn%C3%A1lat.ppsx?attredirects=0&d=1

Miért épp Tájgazdálkodás?

https://sites.google.com/site/tamopszervezetek/letoeltesi-oldal/Szederk%C3%A9ny_web.pdf?attredirects=1&d=1

Tájhasználat és vízgazdálkodás élni, vagy felélni?

http://www.youtube.com/watch?v=sXlAJKB6fB4&feature=youtu.be

HEGYKÖZI  KALENDÁRIUM,   2013. 
Néhány cím a tartalomból: 

Családi élet és a jeles napok szokásai (Petercsák Tivadar), Marhatartás, pásztorélet (Petercsák), 

A hegyi legelők lehetséges jövője: a borzderes (Béri-Békefi),  Ősi haszonállatunk a racka,

 Takarmányhiány enyhítése aszályos években (Wellmann Oszkár),  Famunkák (Kós Károly),

 Látható az Isten (Wass Albert),  Szalmabála építészet, A tájgazdálkodás mint élő rendszer,

http://www.youtube.com/watch?v=sXlAJKB6fB4&feature=youtu.be
https://sites.google.com/site/tamopszervezetek/letoeltesi-oldal/Szederk%C3%A9ny_web.pdf?attredirects=1&d=1
https://sites.google.com/site/tamopszervezetek/letoeltesi-oldal/V%C3%ADzgazd%C3%A1lkod%C3%A1s%20%C3%A9s%20t%C3%A1jhaszn%C3%A1lat.ppsx?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/tamopszervezetek/letoeltesi-oldal/V%C3%ADzgazd%C3%A1lkod%C3%A1s%20%C3%A9s%20t%C3%A1jhaszn%C3%A1lat.ppsx?attredirects=0&d=1
https://www.youtube.com/watch?v=27ziFIUTCLg
https://www.youtube.com/watch?v=ttB0dqSNsAI
https://www.youtube.com/watch?v=Nrr9fOAcJyE
https://www.youtube.com/watch?v=p3r4u-Nn4d0


 Régi és új betyárok (Miklós Rudolf)  
és még rengeteg érdekesség, gyakorlati tanácsok stb.

Megtekinthető és megvásárolható: Miklós Rudolf T: 30/421 7728   Zaja Péter  30/9742 567

AKLI MAJORPIAC 
Akli MajorPiac, konyhakerti és kulturális piactér néven minden szombaton helyi termék
piacot rendezünk. A piac reggel 8 órától délután 14 óráig tart a vásárlói érdeklődés és az
időjárás függvényében.
A majorban kóstolható és vásárolható helyi termékek: ökológiailag tiszta gazdaságokból
származó szürke marha, őshonos cigája, cikta és magyar racka juhhús termékek.
Kézműves sajtok, friss tejtermékek, házi túró, tejföl és vaj. Kemencében sült házi
kenyerek, kenyérlángosok, házi sütemények, édességek, kukorica és tönkölyliszt. Házi
lekvárok, zöldségkrémek, mustárok, szörpök, mézek, tájborok.
Kézműves kiállítóink fazekas árukat, szövött-fonott termékeket, csuhé munkákat,
faárukat, kosarakat hoznak a piacra. Alkalmanként kézműves bemutatókat tartanak.
Az érdeklődőknek gazdasági, társadalmi- és építészettörténeti szempontú majortárlatok
keretében, mutatjuk be a barokk épületegyüttest.
Akli Majorért Műemlék Alapítvány
8420 Zirc-Akli major, Vajda Eszter 88/445-185, 20/621-9904, vajdaeszti@freemail.hu

A MÉH elektronikus hírlevelet szerkesztette:  Zaja Péter

Munkánkat támogatja: Ökotárs Alapítvány, Természetes Életmód Alapítvány és a 
Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési Egyesület
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