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Szerkesztőségi
Kedves Barátaim!  Mivel  a  jövő héten Erdélyben leszek,  ezért  célszerűnek láttam előrehozni  a  20.  szám
elkészítését. Tehát senki ne ijedjen meg: nem lesz hetenkénti a hírlevél, csak most az egyszer....
namzi
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ZÖLD FORGATAG Környezet- és természetvédelmi programsorozat
A rendezvény ideje: 2013. november 12–14.
A rendezvények helyszíne: Gödöllő, Szent István Egyetem Kollégiumának „B” épülete. A kiállítások és az 
állandó programok naponta 15.00 órától látogathatók.
Az előadások időpontjai és témái a következők:
2004. november 12., kedd:
16:00 Megnyitó
Dr. Bujáki Gábor Kollégiumi Főigazgató (Szent István Egyetem Kollégiuma)
Dr. Malatinszky Ákos egyetemi docens, környezeti nevelő (GATE Zöld Klub Egyesület)
Molnár Ábel elnök (GATE Zöld Klub Egyesület)
16:30 Partha Das (Pőcze Vilmos): Úton a fenntartható gazdálkodás felé
A Védegylet elnökségi tagja az ökológus szemével közérthető módon tárja elénk az emberiséget és a Földet 
fenyegető legfőbb veszélyeket és a problémák megoldásának lehetőségeit.
18:00-18:15 A környezetgazdálkodási agrármérnök és természetvédelmi mérnök MSc szakok
Bemutatkozása. Szalai Dániel tanszéki mérnök, dr. Malatinszky Ákos egyetemi docens
18:15-19:40 Miért jó környezetgazdásznak lenni? Kerekasztal beszélgetés
Vendégeink:
- Molnár Zsolt (1991-1996 évfolyam) Szigetmonostor polgármestere, az Ökosziget-koncepció támogatója
- Hegedűs Viktor (1995-2000 évfolyam) megújuló energiák, projektmenedzsment
- Meleg Zoltán (1999-2004 évfolyam) vasúti projektvezető (Speciálterv Kft.), 
- Perényi Zsófia (2003-2008 évfolyam) a közösségi mezőgazdaság szószólója, projektvezető (Tudatos 
Vásárlók Egyesülete)
19:40-20:00 Az agrár-környezetgazdálkodás lehetőségei a közös agrárpolitikában – Dr. Podmaniczky 
László egyetemi docens (SZIE MKK KTI)
20:30- 23:00 Teaház: Filmvetítések, herba teák és jó társaság. Kötetlen eszmecserére invitáljuk az 
érdeklődőket.
20:30-tól velünk beszélget Dr. Tóth Ferenc egyetemi docens (SZIE Növényvédelmi Intézet): Mit eszel majd 
akkor, ha nem indul a traktor?
2013. november 13., szerda:
16:00 Baji Béla: Permakultúra hazánkban
17:30 Zalatnay László (Zulu): Ha a világot a pénz irányítja, akkor tanuljuk meg irányítani a pénzt!
Láthatóvá tenni a láthatatlant: Ahogy a kamatos pénzrendszer meghatározza a világunk folyamatait: a 
gazdasági problémáktól a környezetszennyezésen át az oktatás- és az egészségügy leépüléséig.
19:00 Szakdolgozat-börze – Nemzeti parkok kutatási témái
Gyakorlati kutatási lehetőségeket ismertet Vadász Csaba (Kiskunsági Nemzeti Park) és Molnár Ábel



(Kőrös-Maros Nemzeti Park, Bükki Nemzeti Park)
20:30-23:00 Teaház: Filmvetítések, herba teák és jó társaság. Kötetlen eszmecserére invitáljuk az 
érdeklődőket.
20:30-tól Food Inc., avagy mit eszünk a legkisebbet és legolcsóbban. Beszélgetés környezetvédelmi
szakkifejezésekről Ács Adéllal (Milton Club).
2013. november 14., csütörtök:
16:00 Hogyan kapcsolódik a Táj és az Ember?
16:00–16:30 Varga Anna, Babai Dániel, Molnár Csaba, Ujházy Noémi, Búzás Előd, Biró Éva, Váczi
Violetta, Pinczési Dóra – A Táj és Ember Népfőiskolai Kulturális és Természetvédő Közhasznú
Egyesület bemutatása
16:30–17:15 Molnár Zsolt, Nagy Tamás és Nagyné Törő Krisztina: A jó legelő. Biológustermészetvédő,
avagy hogyan kerültem a legelőre...
Varga Anna és Molnár Ábel beszélget Molnár Zsolttal (botanikus), Nagy Tamással (gazdálkodó) és Nagyné 
Törő Krisztinával.
17:30–18:30 Kis József és Béres Sándor: A jó pásztor. Hogyan kerül a pásztor természetvédők közé és 
néprajzos a pásztorok közé?
Molnár Zsolt és Molnár Ábel beszélget Kis Józseffel (természetvédő gulyás), Béres Sándorral (néprajzos 
juhász).
18:30–20:00 "Hogyan lehet megélni, hogyan lesznek termékek a legelő füvéből...?"
Molnár Csaba, Juhász Melinda és Varga Anna beszélget a nap során megszólalt gazdálkodókkal, kutatókkal, 
természetvédőkkel és kézművesekkel a megélhetésről, ami a legelőhöz, tájhoz, pásztorkodáshoz, 
természetvédelmi, kutatói munkához kapcsolódik.
20:30 Táncház
Zenél és táncot tanít a SZIE Forduló Néptáncegyüttes
Állandó programok:
- Természet- és környezetvédő civil szervezetek bemutatkozó standjai
- Környezet- és egészségbarát termékek Zöld Boltja
- Diavetítések, élménybeszámolók
- Ökológiai, természetismereti játékok
- Fehér Anikó festményei és rajzai
- Esténként teázó és biobüfé

Szervezők:
* GATE Zöld Klub Egyesület
* Táj és Ember Népfőiskolai Kulturális és Természetvédő Közhasznú Egyesület
A programokban változás lehetséges, kérünk mindenkit, figyelje az esemény FB profilját! A részvétel 
ingyenes.

KISLÉPTÉK – KISLÉPTÉKŰ TERMÉKELŐÁLLÍTÓK ÉS SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS 
ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉGE
2013. október 20-án, Debrecenben megalakult a Kisléptékű Termékelőállítók és Szolgáltatók Országos 
Érdekképviseleti Szövetsége. A szervezet célja a kisléptékű gazdasági kezdeményezések működésének jogi és 
gazdasági feltételeit javítani, amivel a helyi gazdaság erősíthető.
A KISLÉPTÉK célul tűzte ki a kis környezetterheléssel járó élelmiszertermelés, feldolgozás, kézműves termék
előállítás és értékesítés piacra jutásának elősegítését is.
Szabadkai Andrea, a KISLÉPTÉK megválasztott elnöke elmondta: „Az újonnan létrejött szövetség 
befolyásolni kívánja a jogszabályi környezetet, de a kézművesek társadalmi megbecsülésének javításáért és a 
fogyasztói tudatosság növeléséért is végzi szakmai, érdekképviseleti tevékenységét.” 
Az alapító szervezetek között vannak többek között a Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület, a Falusi és 
Agroturizmus Országos Szövetség, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, Magyar Biokultúra Szövetség, a 
Klímabarát Települések Szövetsége és a Magyar Pékek Fejedelmi Rendje is. A KISLÉPTÉK tagjai és pártoló 
tagjai egyaránt lehetnek szervezetek és magánszemélyek.
Kőváriné dr. Bartha Ágnes, elnökségi tag kiemelte: „E szövetség létrejötte hiánypótló. A termelőkért 
folytatott jogszabályi akadálymentesítés, a szemléletformálás, ismeretátadás és a környezetkímélő termelés 
érdekében eddig eseti jelleggel végzett együttműködést az alapítók most rendszeresen, formális szervezet 



keretei között folytatják, hazai és nemzetközi szinten is. Mindez a hatékonyabb érdekérvényesítéshez vezethet 
el.” 
Mircz Nárcisz elnökségi tag, az alakuló ülés házigazdája, a KISLÉPTÉK székhelyéül szolgáló,  debreceni 
Nárcisz Birtok vezetője szerint: „fontos lenne a kistermelői rendelet további módosítása, hogy kistermelők 
együttműködve, egymás alapanyagát feldolgozva is értékesíthessenek saját előállítású terméket. Ezzel 
csökkenthető lenne az alapanyagtermelő kistermelő kiszolgáltatottsága a felvásárlói árak ingadozásának, és 
növelné a termékelőállítás hozzáadott értékét.” 

A KISLÉPTÉK által már megkezdett munka kiemelt témái és tevékenységei a következők:
• A kistermelői élelmiszer, valamint a kézműves termék előállítás és -értékesítés feltételeinek 

egyszerűsítése.

• A kistermelői élelmiszer előállítás, értékesítés, értékesítés rugalmas higiéniai és más szakterületi 
szabályozási kereteinek megteremtése.

• Nonprofit kereskedelem és Rövid Ellátási Lánc (REL) ösztönzése.

• Falusi agroturisztikai szolgáltatás hagyományokra épülő és környezettudatos fejlesztése.

• Önfoglalkoztatás segítése.

• Termékelőállítók felmérése, támogatása, ismereteik gyarapítása.

• Jogszabály módosítások, hatósági állásfoglalások kérése, jogsegély.

• Nemzetközi partnerség kiépítése és érdekképviseletben való közreműködés.

• Jó gyakorlatok bemutatása.

• Piacépítő tevékenységek, hálózati kapcsolatok elősegítése.

• Ismeretátadás, képzések szervezése, lebonyolítása.

A szervezet folyamatban lévő érdekképviseleti programjai:

• Falusi vendégasztal jogszabályi könnyítések, életszerűség biztosítása (FATOSZ).

• Kistermelői termékelőállítás Jó Higiéniai Gyakorlati útmutatója.

• Rövid Ellátási Lánc (REL) tematikus alprogram tervezési munkacsoporti képviselet.

• Kézműves (élelmiszer)termék munkacsoport képviselet.

• Nonprofit gazdasági együttműködés és átfutó számla rendszer bevezetésének kezdeményezése a 
gazdaboltokért és bevásárló közösségekért.

• Gyógynövények kézműves és kistermelői előállításra vonatkozó jogszabálymódosítás 
kezdeményezése.

• Kistermelői rendelet módosításának kezdeményezése. 

• Pálinka magánfőzésre és vendégasztal értékesítésre vonatkozó jogszabály módosító kezdeményezés 
(Falusi Vendégasztal Szövetség).

• Gazdabolt nemzetközi tanulmányút.

• Kistermelői és piacszervezői képzések.

• Joghallgatók, jogászok részére a kisléptékű termelésre fókuszáló szakmai műhelymunkák beindítása.

http://www.asajt.hu/


MEGHÍVÓ SOMLÓSI LAJOS ELŐADÁSSOROZATÁRA
A magyar kert feltámasztása, hogy ne csak éveket adjunk az életnek, hanem életet az éveknek.
A magyar kert mint tájtemplom, növénykápolna, gyógyfüvészkert és az éltető étek kertje.
XXX. előadás: 2013. október 26.
A kertész életkrémje, életfürdője és az agyag hatványereje (szinergiája).
Az előadás helyszíne: Fonó Budai Zeneház, 1116 Budapest, Sztregova utca 3.
Minden előadás 10-17 óráig tart
Részvételi díj: 2.500.- Ft/fő/alkalom, 4.000.- Ft/házaspár/alkalom

BOLYAVÁRI ESTÉK
Magvető/október és enyészet/november hava  

2013. Magvető /október havának 25. napján, péntek este, hét órakor kezdődő alkalmára: 

Szörényi László: Magyar panteon

November 2. Kirándulás az őszi, vácrátóti füvészkertbe, indulás/találkozás: szombat, 9.30. 

November 3. Tiszteletadás  a nemzeti sírkertben, temetőlátogatás Iványi Tiborral találkozás/indulás vasárnap 3

órakor a fiumei úti  főbejáratnál, 
November 4. Emlékezés november negyedikére / találkozás a Mansfeld Péter emlékműnél, hétfő, 16.30 óra

November 8. Vass Csaba / Magyarország és a globalizáció – a magyar humángazdaság esete

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

A MAGYAR VIDÉK NAPJA
2013. október 26-án (szombaton) Budapesten, a Millenáris D csarnokában.
A Virágzó Vidékünk Roadshow augusztus 3-án indult útjára azzal a céllal,  hogy bemutassa a magyar
vidékben rejlő lehetőségeket és a Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program jóvoltából
megvalósuló fejlesztéseket.
A programnak  köszönhetően  hazánk  2007  és  2013  között  1400  milliárd  forint  összegű  európai  uniós
támogatáshoz  jutott,  amely  az  önrészekkel  együtt  mintegy  3000  milliárd  forint  értékű  fejlesztést
eredményezett a magyar agrárium és vidékfejlesztés számára. 
A programsorozat utolsó állomása lesz a mostani rendezvény a Millenárison.  Egész nap kulturális programok,
konferencia, előadások, ételkóstolók stb.

Vidékfejlesztési konferencia
2013. október 26. 11:00-16:00
Konferencia - előadások sorrendje
11:00 Kovács Norbert (Cimbi), a Veszprém Megyei Néptánc Egyesület elnöke – Hagyományőrzés 
kistelepüléseken
11:30 Dr. Mikula Lajos, az AGRYA – Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetségének ügyvezető elnöke – 
Fiatalok Vidéken
12:00-13:00 szünet (az ünnepélyes megnyitó idejére)
13:00 Dr. Csizmadia László, a FATOSZ elnöke – Köles reneszánsza
13:30 Németh Franciska, a MÁTÉSZ-FRUCT Kft. PR menedzsere – A hazai iskolagyümölcs program 
hosszú távú céljai és hatásai az egészséges életmód kialakítása terén
14:00 Dr. Kozák Péter, a CEVA-PHYLAXIA Zrt. igazgatója – Hogyan válasszunk egészséges és jó húst a 

mailto:bolyapo@gmail.com


hentesnél
14:30 Nagy Dénes, vezető szakmai tanácsadó, NAKVI – Népi építészet
15:00 Dr. Balázs Géza, a DUE alelnöke – Tájnyelvi eszközeink
15:30 Ferenczi György, előadóművész – Népzene és rock&roll

Emlékeztető: 
AJÁNDÉK-KÉSZÍTŐ  KERÁMIA KÖR  A KARÁCSONYI  ÜNNEPRE  KÉSZÜLVÉN
2013. november 2-3., Nagyszékely
Cél:  Hogy egyedi  saját  készítésű  kerámiákat alkossunk karácsonyra szeretteinknek, hogy megélhessük az
együtt alkotás örömét, hogy emeljük kreativitásunkat, hogy bepillanthassunk a kerámiakészítés rejtelmeibe,
hogy megértsük és használjuk az ősi motívumok nyelvét. 
Tematika: Alkotás, szárítás, retus, festés.
Árak: A szombati napra 7.000 Ft/f ő, mindkét napra 12.000 Ft/fő
Szállás igényelhető, amely 1.000 ft/fő/éj.
Étkezés: batyus (tehát hozott hideg/meleg élelem)
Amit hozni kell: játszós ruha és cipő, meleg ruha, szállás esetén hálózsák, derékalj vagy polifoam.
Részletek és jelentkezés: e-mail: punkosti.gabriella@gmail.com

A SZÉKELYEK "NAGY MENETELÉSE" az egységes, önálló, autonóm Székelyföldért október 27-én.
A terv szerint október 27-én, vasárnap a Brassót Bákóval összekötő 11-es országút székelyföldi szakaszán 11
településről  és  egy  útkereszteződéstől  indulnak  el  menetoszlopok  a  szomszédos  települések  felé.  

"A székelyföldi déli harangszókor ökumenikus istentiszteleteket követően indulunk, és úgy tervezzük, hogy a
budapesti  déli  harangszóig kialakul a 45 kilométeres menetoszlop" – jelentette ki  Izsák Balázs,  a Székely
Nemzeti Tanács elnöke.

A Magyar Élőfalu Hálózat e-hírlevelét szerkesztette: Zaja Péter,               Elérhetőség: namzi@tvn.hu       
Lektorálta: Farkas Judit
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  


