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MEGHÍVÓ                      
MOLNÁR  V.  JÓZSEF         A HÁZI OLTÁR    című előadására
2013. november 20-án este 6 órára

a Sambhala Tibet Központ termébe, Budapest, 1012 Attila út 123. (A Vérmezőnél, közel a Szél Kálmán 
térhez)

Adomány: 500 forint

Érdeklődés: 214-3905, 06-30-256-3679
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A MÁSODIK  NEMZETI  ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI  STRATÉGIA (NÉS-2)  TÁRSADALMI
VITÁJA
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet keretei között 
működő Nemzeti Alkalmazkodási Központ elvégezte a 2007-ben kidolgozott első Nemzeti Éghajlatváltozási 
Stratégia felülvizsgálatát és az új törvényi előírásoknak, a megváltozott társadalmi-gazdasági feltételeknek, 
valamint a legújabb tudományos eredményeknek megfelelően kidolgozta a második Nemzeti Éghajlatváltozási
Stratégiát (NÉS-2).
A NÉS-2 társadalmi vitájának keretében szakmai műhelyvitát szervezünk a tervezetről, melynek időpontja és 
helyszíne:
2013. november. 13., szerda, 14.00-17.00
Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, 1143 Budapest, Stefánia út 14., II. emeleti Díszterem
A rendezvényen a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Kérjük, részvételi szándékát szíveskedjen 
jelezni nak@mfgi.hu e-mail címen, 2013. november 11-éig. A jelentkezéseket a terem befogadóképességéig, 
az érkezés sorrendjében tudjuk fogadni. Regisztráció: http://elobolygo.com//?q=events/detail/9

A  VIDÉKFEJLESZTÉSI  PROGRAM  TERV VÉLEMÉNYEZÉSE  AZ  NFU  OLDALÁN,
VÉLEMÉNYEZHETŐ SZERKEZETBEN! 
Újra társadalmi véleményezésen, most már kidolgozottabb verzióban. 
November közepéig lehet a véleményeket beküldeni. 
A véleményezhető program(ok) és a HOZZÁSZÓLÁSOK  letölthető(k) itt:
http://www.nfu.hu/forum_topic_pate/761/filter?offset=0&theme_filter= 
Hasznos tanácsok a véleményezéshez: 
http://kisleptek.hu/news/a_videkfejlesztesi_program_terv_velemenyezese/2013-11-11-74

BIODINAMIKUS MŰHELYMUNKA A SZŐLŐ KEDVELŐINEK

A program ideje és helyszíne:  2013. november 16. szombat, Terra Hungarica Borszalon 2013
A biodinamikus műhelymunka programja:

09.00 – 09.15 Bevezető: Mezei Mihály, Magyar Biodinamikus Egyesület

09.15 – 09.45  Autentikus bor: ifj. Varga Sándor, Élő Bolygó Alapítvány

09.45 – 10.30  Biodinamikus gazdálkodás a Wassmann Pincészetnél (Susann Hanauer és Ralph Wassmann 
előadása)
10.45 – 11.30  Biodinamikus gazdálkodás a Meinklang Birtokon (Werner Michlits előadása)
11.30 – 12.00  Kérdések, kötetlen beszélgetés, borkóstoló
12.00   Zárszó, következő lépések

A  műhelymunka  az  Élő  Bolygó  Alapítvány  szervezésében  valósul  meg.  Az  előadásokhoz  tolmácsot
biztosítunk. A műhelymunka ingyenes, de az Élő Bolygó Alapítvány céljai elérésének érdekében 2000 forint
adományt elfogad!

Az esemény látogatása regisztrációhoz kötött! 

Regisztráció: http://elobolygo.com//?q=events/detail/9

A KÖRNYEZETVÉDELEM HÓNAPJA, 2013
Előadások a Francia Intézetben, Budapest 1011, Fő u. 17.
November 14. 18.00 Az eltűnő homok nyomában

November 21. 18.00 Megoldás-e a bio-gazdaság egy környezeti átmenetre?
November 29. 17.00 A GMO és a méhek – együttélés vagy nem?
Bővebben: http://www.inst-france.hu/spip.php?rubrique193&lang=hu
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REGÉLŐ FALINAPTÁR   2014 

A Regélő Falinaptár 2014 600 x 420 mm-es méretben, 12 + 3 lappal készül. A tizenkét hónap lapjainak
elkészítésénél a magyar forma és színvilág, azaz jelképrendszer üzenetei jelennek meg, egy-egy nagyszerű
költőnk versével, melyeket ma még latin betűként ismert és rovott betűkkel egyaránt olvashatóan írtunk le. A
hónapok,  a  napok  és  a  névnapok  elnevezéseire  ugyanez  igaz.  A  naptárrész  alatt  pedig  feltüntettük  a
hagyományos  magyar  ünnepeket,  azok  jelentéseivel,  az  Élet  folyamatát  megfogalmazó  kiemelkedő
pontjaiként. 

A naptárunk díszítéseként minden olyan elemet feltüntettünk, mely hagyományosan a miénk. Így megjelennek
a szkíta, a hun és az avar emlékek éppúgy, mint a népi díszítőművészet vagy a méltán híres Halasi és Csetneki
csipkéink is. Összességében naptárunk a szemnek és a szívnek szól, természetesen magyarul.

A REGÉLŐ FALINAPTÁR 2014 ajánlható:

- barátoknak, családtagoknak

- óvodák és iskolák, polgármesteri hivatalok részére

-  bármilyen  boltban  árusítható  (egyszeri  megbízási  szerződést,  szállító  levelet  és  számlát  tudunk  hozzá
küldeni)

A naptár korlátozott számban készül és megrendelésre kapható.

A falinaptár fogyasztói ára 2000 Ft / db + ( a postaköltség 5 darabig 1000 Ft lesz.) 6 db megrendelése esetén a
postaköltséget átvállaljuk. 15 db megrendelése esetén + 1 db ajándéknaptárral egészül ki.

Megrendelőnek számít az,  aki a kért  darabszámot és a postacímét e-mailben vagy telefonon elküldi,  és a
vételárat Czékmási Csaba  11600006-00000000-60284862 számlaszámra befizeti vagy átutalja. 
Elérhetőségek: Czékmási Csaba telefon: 06 30 594 14 05, e-mail: regelofolyoirat@gmail.co
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AZ ÉLŐ TÁJ CÍMŰ KÖNYV 1. KÖTETE letölthető a Rónaőrző Egyesület honlapjáról az alábbi linkre
kattintva:
http://ronaorzo.csillagpark.hu/ronaorzo/node/7
A  Magyar  Természetvédők  Szövetsége  (MTVSZ)  –  a  Svájci-Magyar  Biodiverzitásvédelmi  Projekt
keretében, Egyesületünk részvételével – kisfilmet készített a biodiverzitás védelméről az  Egészséges élet –
sokszínű  természet címmel.  Ez  is  megtekinthető  a  Rónaőrző  Egyesület  honlapján:
http://ronaorzo.csillagpark.hu/ronaorzo/node/19

ELŐADÁSOK  A MAGYAROK VILÁGSZÖVETSÉGE SZÉKHÁZÁBAN 
MVSZ ― MAGYAROK HÁZA,  1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3. Tel: 267- 4510

November 12. kedd 18-20 óra, Széchenyi-terem: A szervezett magánhatalom és a magyar nemzet sorskérdései.
Előadó: Dr. Drábik János, a Szent László Magyarságtudományi Akadémia elnöke.

November 16. szombat 17-19 óra, Bartók-terem:  A magyar nemzet – A Szent Korona misztériuma.  A Szent
László Magyarságtudományi Akadémia előadása, előadó: Dr. Bakos Batu.

November 18. hétfő 17-19 óra, Bartók-terem: A Szent Korona misztériuma és tana. A Herman Ottó Társaság
közös előadása a Szent László Magyarságtudományi Akadémiával.  Előadó: Kocsis István.

November  19.  kedd  18-20  óra,  Széchenyi-terem:  A szervezett  magánhatalom  és  a  magyar  nemzet
sorskérdései. Előadó: Dr. Drábik János, a Szent László Magyarságtudományi Akadémia elnöke.

November 25. hétfő 17-19 óra, Bartók-terem: A dualizáció csődje, a jövő körvonalai. A Herman Ottó Társaság
közös előadása a Szent László Magyarságtudományi Akadémiával. Előadó: Siklósi András, kutató,
Sz.T.E.

EVO MORALES BOLÍVIAI ELNÖK BESZÉDE AZ ENSZ ÜLÉSÉN (2013. június 30.). 
Egyszerű  nyelven  szólt  (amit  szinkrontolmács  fordított  több  mint  száz  államfőnek  és  tisztviselőnek),  és
sikerült hatalmas zavart keltenie szavaival.
"Itt  vagyok én,  Evo Morales,  és  azért  jöttem,  hogy találkozzam azokkal,  akik  a  felfedezést  ünneplik.  Itt
vagyok én, a leszármazottja azoknak, akik gyarmatosították a 40 000 éves Amerikát, és azért jöttem, hogy
találkozzam azokkal, akik csak 500 évvel ezelőtt találtak rá. Itt vagyunk mindnyájan, nagyon jól tudjuk, kik
vagyunk, és ez elég. Az én európai vámügyi Nagytestvérem írott papírt kér tőlem, aminek a neve vízum, hogy
találkozhassam azokkal, akik minket megtaláltak egyszer. Az én európai uzsorás Nagytestvérem pénztartozás
megfizetését  kéri  tőlem  Júdásnak,  akinek  sosem  engedtem  eladni  magam.  Az  én  európai  zugügyvéd
Nagytestvérem  elmagyarázza  nekem,  hogy  minden  tartozást  kamattal  kell  visszafizetni,  amit  magukat
embernek nevező lények adnak a beleegyezések kérése nélkül. És lassan én is felfedezek. És rájövök, hogy én
is  kérhetek  kártérítést,  és  kérhetek  kamatot.  Az  Indiánok  Archívumában,  ahol  papír  papír  hátán,  átvételi
elismervény átvételi elismervényen, és aláírás aláírás hátán van, az áll, hogy csupán 1503 és 1660 között San
Lucas  de  Barrameda városába  (Spanyolország)  185 kg arany és  16  millió  kg ezüst  érkezett  Amerikából.
Fosztogatás lett volna? Én ezt nem akarom elhinni! Mert akkor azt kellene gondolnom, hogy a keresztény
Nagytestvérek  megtörték  a  Hetedik  Parancsolatot.  Rablás?  Isten  ments,  hogy  azt  gondoljam,  hogy  az
európaiak, mint Káin, megölték és megtagadták a vértestvérüket! Népirtás? Ez hitelt adna a rágalmazóknak,
akik  a  felfedezést  egyben  az  indiánok  megsemmisítésének  minősítették,  vagy  a  szélsőségeseknek,  akik
kimondják,  hogy  a  kapitalizmus  kezdete  és  a  jelenlegi  európai  civilizáció  a  nemesfémek  áradatának
köszönhető.  Nem! Azt  a  185 kg aranyat  és  16 millió  kg ezüstöt  az első baráti  kölcsönnek kell  tekinteni
Amerikától  Európa fejlesztésére,  amit  azután  még sok más  követett.  Ellenkező esetben  háborús  bűnösök
létezéséről  kellene  beszélnünk,  ami  nem  csak  az  azonnali  visszafizetés  szükségét  jelentené,  hanem
kompenzációt  a  fájdalomért  és  a  károkért.  Én,  Evo  Morales,  előnyben  részesítem  a  legkevésbé  bántó
hipotéziseket. A mesés tőkekivitel nem volt más, mint a kezdete egy Marshall-tervnek, hogy biztosítsák a
barbár  Európa  rekonstruálását,  amit  a  siralmas  háborúk  tönkretettek.  Ezért  az  ötödik  centenáriumát
ünnepelvén  A  Kölcsönnek,  megkérdezhetjük:  értelmesen  használták  fel  az  európai  Nagytestvérek,
felelősséggel  vagy  legalábbis  produktívan  a  Nemzetközi  Indián  Alap  bőkezű  előlegét?  Sajnos  azt  kell
mondanunk,  hogy  nem.  Elherdálták  csatákra,  a  Harmadik  Birodalomra,  és  egyéb  megsemmisítésekre.
Pénzügyileg képtelenek voltak 500 éves türelmi idő után mind lezárni és kifizetni a tőkét kamataival együtt,
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mind függetleníteni magukat a nyersanyagoktól, az olcsó energiától és a nettó bevételektől, amit a Harmadik
Világ biztosít nekik. Az undorító kép megerősíti azt, hogy ez a támogatott gazdaság soha nem fog működni, és
arra kényszerít bennünket, hogy reklamáljuk a tőkét a kamatokkal együtt, amit olyan nagylelkűen hagytunk
évszázadokon át halasztani, és nem kértük a visszafizetést. Ezek után tisztázzuk, mi sem engedjük el a mi
európai Nagytestvérünknek a gonosz és vérszomjas 20-30% kamat megfizettetését, amit ők is behajtanak a
Harmadik Világ népeitől. Követeljük a megelőlegezett nemesfémek megtérítését plusz egy szerény 10 %-os
kamatot,  és ezt is  csak az utolsó 300 évre visszamenőleg,  az első 200 évért  megkegyelmezünk.  Tehát az
alaptőkén kívül, és az Európában alkalmazott kamatos kamat hozzáadása után, tájékoztatjuk a felfedezőinket,
hogy első körben tartoznak 185 kg arannyal és 16 millió kg ezüsttel, ehhez, mondjuk, 300 nullát tehetünk
ugyebár  a  300  évért,  ....  én  ezt  ki  sem  bírom  számolni  mennyi.  Mennyit  nyomna  mindez,  ha  vérben
számolnánk  vajon?  Hogy  Európa  fél  évezreden  át  képtelen  volt  elegendő  vagyonra  szert  tenni,  hogy
megszüntesse  ezt  a  szerény  tartozását,  a  teljes  pénzügyi  kudarcuk  beismerését  jelenti,  és/vagy  az  őrült
irracionalitását  a  kapitalizmusuknak.  Ezek  persze  metafizikai  kérdések,  ami  minket,  indiánokat  nem
nyugtalanít.  De  ha  mi  megköveteljük  az  aláírását  egy szándéknyilatkozatnak,  ami  arra  kötelezi  az  Öreg
Kontinens népeinek lakósait, hogy tartsák tiszteletben, és érezzék elkötelezve magukat egy privatizációnak
vagy  átalakításnak  Európában,  ami  lehetővé  teszi  számukra  az  első  visszafizetését  egy  történelmi
adósságnak..... Na ugye, erre szóhoz sem jutnak!" 

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