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SZERKESZTŐSÉGI
Kedves Barátaink!
Az eMÉH hírlevél kéthetes ciklusokban jelenik meg. Sajna elég gyakori, hogy az utolsó pillanatban kapjuk 
meg fontos események előzeteseit, ismertetőjét. S vagy már nem tudjuk betenni a hírlevélbe vagy egyéb 
turpisságokra kényszerülünk (lásd eMÉH17 plusz). Ezért kérünk Titeket, hogy időben küldjétek el a 
programokról az értesítést!
Köszönjük!
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MEGHÍVÓ    Zsákutcában a Világ
A Nemzeti Fenntartható Fejlesztési Tanács, a Magyar Természetvédők Szövetsége és a Gyűrűfű Egyesület 
kerekasztal konferenciát szervez, melyre szeretettel várjuk.
A rendezvény ideje: 2013. október 4-én, 9-14 óra.
A rendezvény helye: Gyűrűfű, Integrált Közösségi Szolgáltató Tér, Gyűrűfű, 086/2.
A konferencia témája: Zsákutcában a Világ. Mi a jó válasz? A helyi fenntarthatósági gyakorlatok, minták 
elterjesztése segíthet? A gyűrűfűi projekt célja, főbb programjai és eredményei.
Meghívott előadók:
Prof. Vida Gábor, biológus, genetikus, ökológus, egyetemi tanár
Bartus Gábor, vegyészmérnök, egyetemi tanár, az NFFT titkára
Bogdán László, Cserdi község polgármestere
Fridrich István, a Zöld Völgyért Egyesület elnöke, részönkormányzat-vezető
Völgyi Tamás, a Szinergia Leader Egyesület titkára, Gyűrűfű Egyesület alelnöke.
Szeretnénk, ha az előadások mellett aktív párbeszéd is kialakulna a résztvevők között.
A meghívottakat a konferencia közben büfé, utána pedig finom ebéd várja.
Az ide- és kijutásban segítünk (20/6655950, Fridrich Ágnes).

ŐSZI GYÜMÖLCSCSERKÉSZET KISGYŐRBEN, OKTÓBER 4-6.

Októberi rendezvényünk célja, hogy útmutatót adjunk régi gyümölcsfák és hozzájuk kapcsolódó hagyományos
ismeretek módszeres térképezéséhez.

Helyszín: Kisgyőr és környéke (Miskolctól délre 17 km közúton)
Érkezés: péntek délután 
Péntek: Szűcs Gergely: A téma ismertetése (mit, miért, néhány jellegzetes gyümölcsfajta bemutatása)
Szani Zsolt: Régi gyümölcsfajták ismertetése, a feltérképezés módszertana.
Szombat: Sára János okítása után terepre megyünk, kisebb csoportokban régi fajta őszi almákat, körtéket 
fogunk feltérképezni Kisgyőr határában.
Vasárnap: A helyi lakosok segítségével azonosítjuk be és tudunk meg minél többet a begyűjtött gyümölcsökről.

Szállás: Kisgyőri Faluház



Étel: két vacsora, két reggeli hideg ellátás helyben sütött kenyérrel, két meleg ebédet is biztosítunk
Mit kell hozni? Terepruha, bakancs,  fényképező, jegyzeteléshez alátét, gyümölcsszedő,   kosár.

Az alkalmon való részvétel 20 fő számára ingyenes. 

Jelentkezés és további információ: 

Szűcs Gergely, Kisgyőr

szucsur@gmail.com; 06-30-428-5606,  www.pasztormuves.hu

A rendezvény a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás támogatásából valósul meg.

Szervező: Táj és Ember Népfőiskolai Kulturális és Természetvédő Közhasznú Egyesület 

EMLÉKEZTETŐ
TERMÉSZETESEN! Szakmai Konferencia természetes anyagok alkalmazásáról.
Magyarország jelenleg talán legnagyobb természetes építőanyagokból épült középületében!
Cím: Balmazújváros, Bíbic Látogatóközpont.
Időpont: 2013. október 4.
További infók: http://fenntarthato.hu/epites/Members/megyo/termeszetesen-konfererncia

mailto:szucsur@gmail.com


KÖZÖSSÉGI  MEZŐGAZDÁLKODÁS   -  JOGI KÉPZÉS 
Ideje: 2013. október 18., 09.30  —  16:00 
Helyszín: Selyemgombolyító (1035  Budapest,  Miklós tér 1. )

A Tudatos Vásárlók Egyesületének korábbi rendezvényein az derült ki, hogy a közösségi mezőgazdálkodás 
működtetésével kapcsolatos jogi kérdések sokszor tisztázatlanok, ami megnehezíti a gazdálkodók vagy tagok 
helyzetét. Ezért a TVE ezúttal egy olyan műhelymunkát szervez, ahol szakértők hívják majd fel a közösségi 
mezőgazdálkodással foglalkozók figyelmét a legfontosabb jogi tudnivalókra és kritikus pontokra. 

Mivel ezek a közösségi kezdeményezések alapvetően újszerűnek számítanak a magyar szabályozási környezet
számára, nem tudunk majd mindenki számára alkalmazható receptet ígérni. Azonban azt tervezzük, hogy a 
visszajelzések alapján folytatjuk a munkát.

A műhelymunka során a következő témákkal fogunk foglalkozni:

• A közösségi mezőgazdálkodás alapjai; Perényi Zsófia, Tudatos Vásárlók Egyesülete 
• Kisléptékű élelmiszer előállítás és értékesítés alapvető jogi tudnivalói; Szabadkai Andrea, Kisléptékű 

Termékelőállítók Országos Érdekvédelmi Szövetsége 
• Minősített ökológiai gazdálkodás – megéri-e és miért?- Dezsény Zoltán, Ökológiai Mezőgazdasági 

Kutatóintézet 
• A közösségi mezőgazdálkodás működtetésének jogi keretei; Haraszti Anikó, Tudatos Vásárlók 

Egyesülete

http://kisleptek.hu/blog/jogi_ismeretek_atadasa_a_kozosseg_altal_tamogatott_mezogazdalkodasrol/2013-10-18-19

TERMÉSZET KINCSEI
Kedvezményes kézműves- és dísznövényvásár az Agostyáni Arborétumban! 
Ideje:  2013. október 5.
Ha szívesen kóstolna vagy vásárolna mézet, sajtot, szörpöt, gyümölcsöt, egyéb finomságot; ha szívesen 
vásárolna gyékényből, fából készült termékeket vagy illatos szappant, akkor látogasson el hozzánk!
Egész napos nyitva tartás mellett fél áron sétálhat csodaszép parkunkban, kaphat szakvezetést és élvezheti a 
vásári forgatagot. A gyerekeket kosárhinta és más népi játékok, állatsimogató várja.
Finom ételekről és frissítőkről a Tardosi Kemencés fogadó gondoskodik.
A vásár nyitva: 9.30-17 óráig. Szakvezetés indul: 10, 12, 14 és 16 órakor

BOLYAVÁRI ESTÉK
MAGVETŐ/OKTÓBER HAVA

04. BALOGH SÁNDOR : Szent Ágoston és a Magyar Küldetés 
06. TISZTELETADÁS  A BATTHYÁNY ÖRÖKMÉCSESNÉL. Mécsesgyújtás vasárnap este hét órakor 
11.  SUDÁR BALÁZS:  ŐSEINK HANGSZEREI (koboz, dob kürt)
18.  CSÁJI LÁSZLÓ KOPPÁNY: MAGYAR TEMETŐ AZ URÁLON TÚLI SZTYEPPÉN?
      http://hetivalasz.hu/vilag/magyar-temeto-azsiaban-68256/
23. NEMEZELÉS  ÉS KIRÁNDULÁS BUDAKESZIRE  Csilláékhoz, Grezsa Erzsi vezetésével 
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

KOMPOSZTÁLÁS ÜNNEPNAPJA:  OKTÓBER 10
A korábbi évekhez hasonlóan idén is szeretnénk megünnepelni október 10-ét, a Komposztálás ünnepnapját. 
Idén olyan óvodai, iskolai csoportok, oktatási intézmények jelentkezését várjuk, akik október folyamán egy 
órát, napot, hetet szentelnek a téma népszerűsítésére, oktatására, az elméleti és gyakorlati tudnivalók 
átadására. A http://humusz.hu/komposztalj/komposztos-otletek oldalon számos ötletet 
gyűjtöttünk össze ezzel kapcsolatban.
Az ünnepnaphoz csatlakozni kívánók a http://www.humusz.hu/hirek/humusz-hirek/komposztunnep2013 
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oldalon olvashatják a pályázati felhívást. Regisztrálni október 10-éig lehet egy jelentkezési lap kitöltésével.
Ha bármi kérdésetek van, Némethné Kavecsánszi Alexandrát keressétek az 
axi@humusz.hu e-mail címen.

A Magyar Élőfalu Hálózat e-hírlevelét szerkesztette: Zaja Péter,               Elérhetőség: namzi@tvn.hu       
Lektorálta: most nem volt lektor.... 
Munkánkat támogatja: Ökotárs Alapítvány, Természetes Életmód Alapítvány és a Visnyeszéplaki Faluvédő és
Közművelődési Egyesület

„A rossz sikeréhez elég annyi, hogy a jók nem csinálnak semmit.”         In  memoriam Mese

http://s11.www.tvn.hu/sessyaqwsxcderfvbgtzhnmjuiklop918273645qpwoeir987freemail2002/compose.tvn?send_to=axi@humusz.hu

