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Kedves Barátaink!
Fogadjátok szeretettel az elektronikus hírlevél második számát.  Továbbra is várjuk a híreket, programokat, 
észrevételeket!

Zaja Péter (namzi)

SZAKMAI TANÁCSKOZÁS A TANYAPEDAGÓGIÁRÓL
Mezőgazdálkodási gyakorlat a magyar iskolai oktatásban - a tanyapedagógia első évének tapasztalatai 
címmel tartanak szakmai tanácskozást február 4-én a Vidékfejlesztési Minisztérium (Budapest, Kossuth tér 
11.)  épületének Darányi Ignác termében. 

A „Pedagógiai program a tanyák és a hagyományos gazdálkodás megismeréséért” elnevezésű projektet 
2011 elején együttműködésben kezdte el kidolgozni több civil szervezet hazai, illetve francia tapasztalatok 
alapján. Franciaországban ugyanis a gyerekek vidéki élettel való megismertetése jelentős múlttal és színes 
szakmai tartalommal működik. A program alapvető célja, hogy átélhetővé tegye a gazdálkodást, a 
növénytermesztést, az állattartást és a termékfeldolgozást az iskolások számára, hosszabb távú célkitűzése 
pedig, hogy az így szerzett ismeretek alapján a gyerekek nyitottabbak legyenek a gazdálkodásra, valamint 
az élelmiszerek és a táplálkozás tekintetében tudatosabb fogyasztókká váljanak. 
A rendezvényt Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter és Hoffmann Rózsa oktatásért felelős 
államtitkár nyitja meg. A résztvevők szakmai előadásokat hallhatnak a program eddigi múltjáról, jelenéről 
és jövőjéről többek között:

Makra Márta,  Polyán Egyesület:  A hazai tanyapedagógiai program bemutatása
Marie-Christine Ratto (Az „Isten hozta a tanyán” hálózat fogadó gazdája, biogazda): Tanyapedagógia 
Franciaországban
Mezőszentgyörgyi Dávid, a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet 
főigazgatója.

A hazai kísérleti szakasz partnereinek hozzászólásai: 
Miklós Rudolf gazdálkodó, Kolocsán Tünde animátor, Dr. Rubovszky László „ÉTA ügyvezető”, Dr. 
Csizmadia László, a FATOSZ elnöke, Szeleczki Erzsébet iskolaigazgató (Békéscsaba)
Kérjük részvételi szándékát a makramarta@gmail.com címen jelezze! Bővebb információ: Makra Márta 
30/566 4910

mailto:makramarta@gmail.com
http://www.mnvh.eu/sites/default/files/images/hir/nepi_epiteszet_16.JPG


MAGFALVA programok

Szombatonként  nyílt napot tartunk Magfalván 9-től sötétedésig,  belépő 1000.-Ft
Gyógyítás, gyógyító anyagok, tanácsadás, kenyérsütés, ebéd, piac. 
Ha eladható/elcserélhető terményed vagy terméked van hozzad, helypénz nincs.

Február 9.  Magfalvai Magbörze  szabadon látogatható
Hozd el régi tájfajtáidat, visszavethető magjaidat, gyümölcsfáidat és cserélünk.
Hozzál bevált virág és zöldség magokat, oltóvesszőt, csemetéket, tudást, bölcsességet…

Bővebben: Géczy Gábor  Fényposta: magyar@vnet.hu   T: 20/345 6787

 Ember a tájban – táj az emberben                                                        
PÁSZTOROK ÉS HALÁSZOK  Kunkovács László kiállítása 

„Civilizációs zsákutcáink arra figyelmeztetnek, hogy merítsünk példát a régmúltból, amikor még 
semmit nem rontottunk el. 

Herman Ottó, a nagy polihisztor ősfoglalkozásnak nevezte a halászatot és a pásztorkodást.
Nekünk nem kell a modern világtól kevéssé érintett népek közé utaznunk, hogy ott kutakodjunk. 

Még itt  vannak  köztünk  a  természettel  való  együttélés  örök  példái,  a  kinnháló  gulyások,  a  magatarti 
juhászok, a hallgatag halászok. 

Arcukra  odaköltözött  a  táj,  amelyben  élnek.  Portréikat  ereklyeként  őrizzük  majd,  miként  az 
amerikaiak az indián  törzsfőnökök fotóit,  akik a  vissza nem térő  korból  méltósággal  tekintenek ránk, 
némán is bölcsességre tanítanak. 

Pásztoraink és halászaink nem szennyezik és nem élik föl környezetüket, mert jövőre is ugyanott 
szeretnének legeltetni és továbbra is a vizek adományaiból akarnak megélni. Ismerjük meg őket!”
FORRÁS Galéria (1067 Budapest, Teréz körút 9.) 
www.forrasgaleria.hu
2013. febr. 1.-22.   hétfő-péntek 12.00 – 18.00 óráig, szombat-vasárnap zárva

mailto:magyar@vnet.hu


ÚTBAN AZ ARANYKOR FELÉ     Konferencia
Ez a konferencia a magyarságnak mint nemzetnek a lehetséges jövőjét kívánja bemutatni. A konferencián 
minden fontos társadalmi ágat megvizsgálunk és az előadók feltárják a lehetséges és elképzelhető jövőt.
Olyan túlélési stratégiákat járunk körbe, amelyek egy élhető világhoz vezetnek és sikeres 
megmaradásunkat szolgálja a Kárpát-medencében.

Előadók és témakörök:
• Molnár V. József, Bartha József (Erdély, Holtmaros): a magyar lélek és erkölcs 
• Hintalan László (Keszthely): oktatás, nevelés 
• Dr. Eőry Ajándok (Budapest): egészségügy 
• Dr. Tóth Ferenc (Gödöllő): földművelés és mezőgazdaság 
• Dr. Végh László (Debrecen, Atomki): energetika 
• Bogár László (Budapest): gazdaság és gazdaságpolitika 
• Varga Csaba, Dienes István (Stratégiai Kutatóintézet): a társadalom és a tudomány jövője 

A konferencia levezető elnöke: Bogár László 

A konferencia időpontja: 2013. március 9-10.
Helyszín: Debrecen, Kölcsey Művelődési Központ (Bálterem)

A konferencián a részvétel díjtalan.

Az első konferencia tapasztalatai alapján a nagy érdeklődésre való tekintettel, kérjük, részvételi szándékát 
honlapunkon jelezze! 

Regisztrációs lap letölthető: http://mszhajdubihar.info/hirek/megyei-hirek/221-utban-az-aranykor-fele

Információ:  
Botos Csaba 0630/205-2411
Géczy János 0670/944-6768 

A Zsámbéki-medence eltűnőben lévő gyümölcsfajtáinak megőrzését tűzte ki célul a Pilisi Parkerdő 
Zrt: a lakosság segítségével létrejövő gyűjtemény dokumentálása és bemutatása mellett szeretnék 
újraéleszteni a szóban forgó fajtákat - mondta el az MTI-nek Lomniczi Gergely, a társaság szóvivője 
szerdán. A parkerdő szakemberei azokat a ritka, régebben elterjedt, a vidék termőhelyi adottságaihoz jól 
alkalmazkodó hagyományos gyümölcsfajtákat keresik, amelyek ma már eltűnőben vannak. "A programhoz 
a helyi lakosság segítségét kérjük. Elsősorban alma-, körte-, szilva-, cseresznye-, meggy- és kajszifajtákról 
származó szaporítóanyagot szeretnénk begyűjteni, az oltványokból pedig ősszel a programban részt vevők 
is igényelhetnek" - közölte a szóvivő.
Tájékoztatása szerint a gyümölcsfajták megőrzésére új ültetvény létesül, a létrejövő állományról 
dokumentáció készül, aminek során rögzítik a fajták jellemzőit, a gyümölcsfeldolgozási hagyományokat, 
de tervezik a környék gyümölcstermesztési tradícióit is feleleveníteni.
A Budakeszi Erdészet területén 2011 tavaszán már létrejött egy közel 3 hektáros, régi gyümölcsfajtákból 
álló gyűjtemény, ahol az ország különböző tájairól, illetve a határon túlról származó alma-, körte-, szilva- 
és cseresznyefajtákat mutatják be. A mostani kezdeményezés révén 2013-tól a Zsámbéki-medencére 
jellemző, helybéli fajtákkal bővülhet a gyűjtemény - fűzte hozzá Lomniczi Gergely. 
A programban való részvétel lehetőségeiről az érintett települések önkormányzatainál vagy a 
www.parkerdo.hu oldalon lehet tájékozódni.

Magyar népi gyógyászat – magyar népi műveltség képzés
2013 I. félév programja :
Február 2-3: Természet és tudomány (Géczy Gábor), Magyar Népi Műveltség (Vukics Ferenc)
Február 16-17: Mozgásszervi betegségek, kezelésük (Vígvári János), Élő víz – halott víz (Dr. Országh 
József)
Március 2-3: Barlangterápia (Dr. Laczkovits Gabriella), Anatómia a népi gyógyászatban (Dr. Csordás 



Zoltán)
Március 23-24: A férfi és nő keresztútjárása (Pap Gábor), Nadályozás, népi gyógymódok (Deák Tamás)
Április 6-7: Nyelvében él a nemzet (Szántai Lajos), Kenés, inazás a népi gyógyászatban (Kiss Gergely 
Szabolcs)
Április 20-21: Imával való gyógyítás (Molnár V. József), Gyógyító beszélgetés (Vígvári János)
Május 11-12: Keleti gyógyító rendszerek (Dr. Saman Kothalawala), Gyógynövénykészítmények
(Szabó Csaba)
Május 18: Pünkösd - Csíksomlyói zarándoklat
Május 13–20: Csíksomlyói zarándoklat az első két napon egy erdélyi gyógynövény
feldolgozót látogatunk meg, két napig helyi gyógyítóktól tanulunk, búcsú, kirándulás.
A zarándoklat önköltséges, a TEGYE csak az oktatási részt állja.
Június 1-2: Spirituális kertészkedés (Somlósi Lajos), A népi gyógyászat jövője (Géczy Gábor)
Június 8-9: Teljesség, kiesés, hazatalálás (Hintalan László), Végzősöknek záróvizsgája

Természetes Gyógymódok Kollégiuma és Szabadegyeteme
Budapest, Pannónia út 42. I.emelet 7. H-1192.
www.tegye.hu 

BOLYAVÁRI  ESTÉK
2013 Jégbontó/február hava /Szent Zsuzsánna hava …
01. Pavics Lázár / A jövedelem kiáramlás tényezői Magyarországon 2011-ben …
08. Hossó Andrea / Az Eu tagság értékelése és a tagság alternatívája
15. Szalay Zsuzsanna / …
22. Andrásfalvi Bertalan /… 
23. Kiszebábu-égetés, szombat;

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  

ZÖLD  OT, 2013   GÖDÖLLŐ
2013. március 21. és 24. között Gödöllőn rendezik a Környezet- és Természetvédő Társadalmi Szervezetek 
23. Országos Találkozóját. Az Országos Találkozók – „Zöld OT”-k – 23 éves történetében 1997 után 
immár második alkalommal költözik a rendezvény a városba, ahol a Királyi Kastély és a Művészetek Háza 
biztosít teret az ülések többszáz résztvevőjének. Az OT szervezői a GATE Zöld Klub, a Greenpeace 
Magyarország és a Magonc Alapítvány.
„Az utóbbi évek során sok olyan sürgető kérdés merült fel, melyekre minden egyes szervezetnek és a 
Mozgalom egészének is válaszokat kell találnia. Ezek, többek között az anyagi források és az utánpótlás 
biztosítása, a társadalmi bevonódás és az érdekérvényesítő képesség növelése, valamint a hatékonyabb 
belső/külső kommunikáció. Azért dolgozunk, hogy ezekben a témákban előre tudjunk lépni, és a találkozó 
során a megoldásokra, valamint azok gyakorlatba ültetésére koncentrálhassunk.”

Az éves találkozó a fentieken kívül kiemelt jelentőségű szakmai és döntéshozási fórum a zöld civil 
szervezetek – összefoglaló néven Zöld Mozgalom – számára. Egyben elengedhetetlen a közösségépítés és 
zöld értékrend megőrzése szempontjából is. Ha te is tenni akarsz azért, hogy a környezet- és 
természetvédelem az őt megillető helyre kerülhessen, akkor légy ott és támogasd jelenléteddel az egyik 
legjobban szervezett és leghatékonyabb civil tömörülés érdekérvényesítő képességét, közösségépítését és 
fejlődését.”  (Dobos Balázs  főszervező)

A jelentkezés határideje 2013. február 15. 
További információ a programról és a részvételi lehetőségekről a folyamatosan frissülő www.zoldot.hu honlapon!

http://www.tegye.hu/
http://www.zoldot.hu/
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SZÖVETSÉG AZ ÉLÖ TISZÁÉRT  hírleveléből
Termelői piacok:
Január 23. szerda (MINDEN szerdán) 10-17 óráig, Városmajor u., Csaba u. a plébánia előtt piac!
Január 24. csütörtök, Wekerle telep; XIX. kerület
Csak előrendelés alapján. Kapcsolat: Sarbu-Simonyi Borbála, simonyib@gmail.com, +06 20 258 37 
92
Január 25. péntek, VM piac, Budapest, Árkádok alatt 8-18 óráig. 
Január 26. szombat, Komjádi uszodánál 6-13 óráig. Előrendelés: 01.24.; 17:00 óráig a 
http://elotisza.hu/piacok oldalon.

PROGRAMJÁNLÓK:
Január 25-27.: I. Budai Hentes Fesztivál; http://sajtfesztival.info/
Január 27. Abaúj Piac /Boldogkőváralja https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=188032424672490&set=a.142851952523871.34214.141657709309962&type=1&theater
Február 09. Kevi Böllértalálkozó /Túrkeve http://www.bollertalalkozo.hu/
Február 15-17.: Budapesti Halfesztivál; http://www.budapestihalfesztival.hu/
Február 16.: I. Dabasi Böllérverseny és Pálinka mustra; http://dabasiboller.atw.hu/
Április 19-21. Nemzetközi kisüsti pálinka fesztivál, kiállítás és vásár / Gyula 
http://www.programturizmus.hu/tdestination-magyar-orszagos-palinka-nemzetkozi-gyumolcsparlat-
verseny-gyula.html 

Bővebb információk: info@elotisza.hu   illetve  Tel.: 06-30-768-8718 

ÚJÉVI FELHÍVÁS
a Gazdatanácsokért, a Gazdatanácsok Szövetsége mozgalom megalapításáért. 
Az Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület, a Fejér Szövetség arra hívja a vidéki és a 
települési gazdákat, hogy

1. január közepéig alakítsanak települési Gazdatanácsokat! 
2. Válasszanak képviselőt, képviselőket és 
3. 2013. február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony napján, Kajászón alapítsák meg a települési 

Gazdatanácsok Szövetségét! 

A helyi Gazdatanácsok legalább 3 fővel és azzal a céllal alakuljanak meg, hogy megteremtsék a települési 
gazdák érdekképviseletét, hogy a megalakulás napjától kezdve a kormányprogram és az országgyűlés által 
tárgyalt földtörvény irányelveinek megfelelően egyetértési joggal vegyenek részt minden települési 
földkérdés vitájában, minden helyi birtokpolitikai döntésben, és hogy részt vegyenek a helyi 
közbirtokosság helyreállításában, intézményi feltételrendszerének kidolgozásában!
Tagjai legyenek – s a jelentkezés alapján később is magától értetődően lehessenek – a legalább öt éve a 
településen élő és gazdálkodó természetes személyek! Legfeljebb egyharmad arányban hívjanak meg 
rendes tagokként a gazdatanácsokba a település közigazgatási határain belül több mint öt éve gazdálkodó, 
ám behatárolt környezetében élő gazdákat illetve más, a települési gazdák által elfogadott, ismert közéleti 
(mezőgazdász, közgazdász, jogász) szakembereket! A Gazdatanácsok fenti, rendes tagjai azonos szavazati 
joggal vegyenek részt a tanács döntéseiben! A Gazdatanácsok megalakulását, igényelt részvételét a 
közéletben jelentsék be a helyi önkormányzatnál és települési köz- avagy körjegyzőnél!
Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület – Fejér Szövetség 

Amerikai álom 
Készülhet rajzfilm egy gazdasági válságról? Az Amerikai álom című „ébresztőfilm” ilyen és erről szól. 
Közel  fél  órában,  színes  képkockákon,  mesefigurák  beszélnek  -  angol  nyelven,  magyar  felirattal  -  a 
hitelekről,  bankokról,  a  gazdasági  válságról  és  a  mindezek  mögött  meghúzódó  folyamatokról, 
összefüggésekről. Szórakoztató s egyben informatív, elgondolkodtató… Aktualitása pedig, jól érezhetően 
minket is utolért!
Online megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8-yRNEdl20o

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8-yRNEdl20o
mailto:info@elotisza.hu
http://www.programturizmus.hu/tdestination-magyar-orszagos-palinka-nemzetkozi-gyumolcsparlat-verseny-gyula.html
http://www.programturizmus.hu/tdestination-magyar-orszagos-palinka-nemzetkozi-gyumolcsparlat-verseny-gyula.html
http://dabasiboller.atw.hu/
http://www.budapestihalfesztival.hu/
http://www.bollertalalkozo.hu/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=188032424672490&set=a.142851952523871.34214.141657709309962&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=188032424672490&set=a.142851952523871.34214.141657709309962&type=1&theater
http://sajtfesztival.info/
http://elotisza.hu/piacok
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Függőleges tengelyű szélturbina, Prof. Dr. Györgyi Viktor világszabadalma

http://www.youtube.com/watch?v=Mlwu_5byzsM
Fenti linken látható szélturbina egy igen szép megjelenésű, lenyűgöző mérnöki teljesítmény.
A berendezés jóságáról csak minden részlet egyenkénti sorra vétele után lehet a véleményalkotást 
megkísérelni. A megkísérelni szó azért szükséges, mert ha valaki nem közel úgy ismeri ezt a turbinát, mint 
a gyártója, és ugyan olyan jól a más típusokat is, akkor a véleménye, csak értelmezési segítség lehet, és 
nem lehet perdöntő. Ilyen tudás birtokában is, komoly feltétel, hogy egyik, vagy másik oldalon ne legyen 
érdekelt! 
Magam nem e területen dolgozó gépészmérnök vagyok, magánemberként érdeklődöm a téma iránt, alábbi 
néhány sort ÉH felkérésére vetettem papírra. Az ÉH keretén belüli megjelenéséhez járulok hozzá.

A videón hallható főbb állításokat táblázatban vettem sorra, könnyebb áttekinthetőségért.

i= igaz,  ni= nem igaz,  f i= feltételekkel igaz

 Filmben elhangzott állítások:

Györg
yi 

turbina

3 ágú 
turbin

a
1 Nem kell szélirányba állítani i ni
2 Teljesítménynövelés átmérő növeléssel i i
3 Teljesítménynövelés egymás fölötti járókerekekkel i ni
4 Állékonysága kedvezőbb (pl. viharban) i ni
5 Generátor gépház a talajszinten, könnyebb 

karbantartás
i ni

6 Kisebb üzemeltetési költség f i ni
7 Befektetési költség egységnyi energiára 60 ? 100%
8 Azonos befektetés 50%-kal nagyobb teljesítményt ad f i  
9 Világ első ezen a területen ?  
    
 A filmen el NEM hangzott előnyök:   

1a Nem kell szélirányba állító gépészet és vezérlés i ni
4a Állékonysága kevesebb anyagból megoldható i ni
5a Generátor talajszinten van, olcsóbban beépíthető i ni
10 Költöző madarakra a lapátok nem veszélyesek i ni
11 Zajterhelés a környezetre kisebb f i ni
12 Tájban a berendezés látványa kisebb i ni
13 Alkotó elemek könnyebben szállíthatók i ni
14 Alkotó elemek könnyebben gyárthatók i ni

1. Egyértelmű, talán ez a legnagyobb előny. Az 1a pont, ennek kifejtése.
2. A 3 ágú turbinát teljesítmény növelése, lapát átmérő növeléssel is kérdéses, az optimális 

(gazdaságos) átmérő dominál.
3. Valóban a Györgyi féle turbina lapátkerekeiből nagyon sokat egymás fölé lehet építeni. (A 

földközeli lapátkerekek kisebb szelet kapnak.)
Kis sziget üzemekre néhány darab is elég lehet, de ezeket is érdemes talajszinttől néhány méterrel 
feljebbre építeni.
Nagy szélfarmok építésnél itt is ki fog alakulni, az adott domborzathoz egy optimális magasság. De 
az eltérő domborzatokhoz, szélviszonyokhoz egyféle elemekből felépíthető az optimális magasság. 
Ellenben, a háromlapátos rendszerben, az eltérő lapát hosszak gyártása, széria szám osztódást 
jelent.

4. Egyértelmű, nagyon fontos előny. 
4a igaz, mivel nem külön tartó oszlopon van a turbina, hanem az maga alkotja a tartóoszlopot is. Az anyag 
takarékosság  is egyfajta környezetkímélés.



5. Egyértelmű, nagyon fontos előny. 
5a pont fokozza ezt az előnyt.

6. Feltételezhetően igaz (f i). Nagyobb számú pontos kimutatás nélkül, csak kézenfekvő feltételezés.
7. Befektetési költség 60%-a a versenytárs megoldáshoz egységnyi energiára vetítve. Erre egy videó 

alapján annyit lehet mondani, hogy gazdaságosabbnak tűnik a versenytársnál. Ami nem kis dolog, 
ennek alapja, a Györgyi féle turbina értékelési oszlopába írt sok igaz (i) értékelés! 
Ennél komolyabb állásfoglalásához, független mérések, adatok sora, komoly gazdasági 
felkészültség, nem utolsó sorban pártatlanság kell! 

8. Ugyan azt lehet itt is elmondani, mint 7 pontnál.
9. Ponti megállapítás véleményezésétől tartózkodom. A jövő fogja eldönteni.
10. A madarak egy fix átmérőjű oszlopot látnak, mely a belső részek forgása miatt még jobban is 

látható számukra, mint a háromlapátos szélturbinák álló oszlopa. A függőleges síkban forgó, óriási 
lapátkerék, pedig egyáltalán nincs.

11. A csendesebb üzemet mérésekkel igazolni kell, a kisebb átmérők miatt vélelmezhető 
csendesebbnek.

12. A függőleges síkban forgó, óriási lapátkerék nem jelenik meg (10. pontban is szerepelt).
13. Az egyes lapátkerekek, állólapátozással együtt szokásos tehergépkocsira felférnek.
14. Levezethető 1. 3. 4. 5 pontokból.

Az eddigieket találtam meg a filmben, ill. kapcsolható hozzá szorosabban.

További néhány gondolat:
Hogy mi fog elterjedni, az attól is függ, hogy a megrendelők miben érdekeltek. Ha egy új megoldás jobb, 
mint a már befutott, akkor is nehéz megváltoztatni a piacon kialakult helyzetet. Lehetnek ellenérdekeltek is 
szép számmal. A megújuló energiák területén sok függ (vagy szinte minden), a támogatásoktól, a 
hitelezőktől. Minden esetre tisztelet és elismerés az új rendszerű turbina feltalálójának. Ugyan ilyen 
hangnemben tudok szólni azokról a mérnökökről is, akik a ma elterjedt vízszintes tengelyű szélturbinákat 
megalkották. Hány meg hány megawattóra energiát megtermeltek az ő generátoraik széndioxid, por és 
évezredekig sugárzó hulladékok kibocsátása nélkül!
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