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GYÜMÖLCSÉSZ NAP BÁTORBAN

Szeretettel várunk minden gyakorló és kezdő gyümölcsfa-nevelőt az első tavaszi műhelymunkánkon.

Helyszín: Bátor, Faluház

Időpont: 2014. március 15.

A tervezett program:

10:00-tól Dr. Barna Tamás, a Barna és Fiai kertészet vezetője tart előadást régi gyümölcsfajtákról

12:00 Szendvicsebéd, a rendelt oltványok átadása

12:30  Hudák  Katalin  beszél  nekünk  a  tavaszi  gyümölcsész  munkálatokról,  és  gömöri  tájfajta-mentő
tevékenységéről

Délután szemzést gyakorolunk, igény szerint helyi kertekbe sétálunk ki konkrét tanácsadásra.

A Barna és Fiai kínálatából előzetesen rendelhetők oltványok, a fajtalistát drótpostán kérésre elküldjük, az
árak darabszámtól függően alakulnak. Aki kér listát, a banya.tanya.alapitvanykukacgmail.com címre írjon. A
rendeléseket március 12-ig kérem visszaküldeni ugyanoda, hogy időben továbbíthassuk Barnáéknak :-)

A képzésen a részvétel ingyenes, de adományokat köszönettel elfogadunk. A szendvicsebéd a Banya-Tanya
saját  termékeiből készül,  a szomjazókat gyógynövényteával és bodzaszörppel kínáljuk :-) Akinek kedve
támad hozzájárulni a batyus ebédhez saját csemegével, ne fogja vissza magát!

A rendezvény alatt a résztvevők megtekinthetik a helyi közösség tagjainak termékeit.

GÉNPISZKA ÉS  ÉLELMISZER  ÖNRENDELKEZÉS  ELŐADÁS  ÉS  FÓRUM  A KOSÁRBAN
(NYÍREGYHÁZA)

Hogy mi köze van az élelmiszer önrendelkezésnek a génmódosításhoz? Hogy mi közünk van nekünk ehhez 
az egész génpiszkához? Hogy esetleg tehetünk is valamit a saját biztonságunk érdekében? Hogy ha nem 
teszünk, akkor úgy járhatunk, mint az amerikai farmerek? Hogy ha a mezőgazdászaink is úgy járnak, akkor 
mi is csak a GMNO-s növényekhez férhetünk csak hozzá? Hogy az egészséges tájfajta vetőmagvak 
eltűnhetnek? Hogy multicégek irányíthatják a teljes vetőmag piacot? Hogy nekünk aktívan kell tennünk a 
saját jövőnkért? 
Ezek a kérdések. A válaszokat pedig az előadóink, és mi, a Kosár közösség által szervezett rendezvényen 
részt vevők, fogjuk megadni. Magunk számára és a saját közösségeink számára is. 
Az előadáson a Magyar Természetvédők Szövetsége munkatársai és az általuk felkért szakemberek vezetik 
fel a témát, majd közösen beszélgetünk minderről.
http://www.mtvsz.hu/dynamic/kinek_hoznak_hasznot_2010.pdf
http://www.mtvsz.hu/dynamic/kinek_hoznak_hasznot_2010.pdf 
Természetesen lesz GMO-mentes helyi termelésből származó szendvics, meg jó kis helyi almából facsart 
almalé, és persze tea, meg süti is. 
Helyszín: Nyíregyházi Kosár Közösség, Deák Ferenc út 59, Nyíregyháza
Ideje: 2014. március 20.  16.00-19.00
Szeretettel várunk minden érdeklődő és tájékozódni kész résztvevőt! Nem csak Kosár tagokat! 
https://www.facebook.com/nyiregyhazikosar
https://www.facebook.com/events/692942167424545/?source=1

22

https://www.facebook.com/nyiregyhazikosar
http://www.mtvsz.hu/dynamic/kinek_hoznak_hasznot_2010.pdf
https://www.facebook.com/events/692942167424545/?source=1


 

33



MOLNÁR V. JÓZSEF ELŐADÁSSOROZATA: A BOLDOGASSZONYSÁG 

2014. március 8., szombat, 18.00 A Kétcsodaszarvas 

2014. április 12., szombat, 18.00 A Kétboldogasszony

Helyszín: Sambhala Tibet Központ, Budapest I. ker. Attila út 123. 

Telefon: (0036)70 944 0260 (06-1)782 7721

http://www.tibet.hu/epocha-reszletek/v-molnar-jozsef-boldogasszony

BELVÁROSI BESZÉLGETÉSEK ‒ FENNTARTHATÓ-E A FEJLŐDÉS?
Beszélgetőtársunk: Dr. Végh László fizikus
A beszélgetéssorozat helyszíne: DMK Belvárosi Közösségi Háza, Klubterem (Debrecen, Kossuth u. 1. )
Időpont: Március 12. (szerda), 17.30
A beszélgetésekre a belépés díjtalan!

KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDŐ CIVIL SZERVEZETEK 24. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA
‒ AZAZ A „ZÖLD  OT”
Helyszín: Monostori Erőd Duna bástya, Komárom
Időpont: 2014. április 25-27.
Szekció téma-tervek:
-  Élőfalu Hálózat szekciója 
- Közösségi minőség, közösségi vállalkozás és társadalmi fenntarthatóság
- Társadalmi részvétel a településfejlesztési, településrendezési döntések meghozatalában
- 4 erőforrás fogyasztási mutatószám (föld, víz, anyag-, karbon) bemutatása 
- Civil teendők a VGT-1 és VGT-2 között
- Élelmiszer-önrendelkezés
- Erdei iskola (óvoda)
- Kisközösségek átalakulásban
- Közkincsünk a gyógynövény
- Közösségi Energia

http://www.tibet.hu/epocha-reszletek/v-molnar-jozsef-boldogasszony


- Méltányos kereskedelem eseményei
- Ökoturisztika, Ökovasút
- Tisza
Részletek: http://zoldot.hu/ot-simaprogi/a-2014-es-zold-ot-programja

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZHASZNÚSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL ÚJ SZABÁLYAIRÓL
A 2011. évi  CLXXV. „civil  törvény” újra szabályozta a civil  szervezetek közhasznúságának szabályait.
Ennek értelmében az, aki eddig is közhasznú (vagy kiemelten közhasznú) volt, annak  2014. május 31-ig
kezdeményeznie  kell  az új  törvényi  feltételeknek megfelelő  közhasznúsági  nyilvántartásba vételét.
Persze csak akkor, ha közhasznú akar maradni.

A határidő tehát két éve ismert és nemsokára lejár. A tapasztalatok szerint a civilek döntő többsége – holott
jogvesztő határidőről van szó – sajnos az utolsó pillanatra halogatta a dolgot. 

http://civilkontroll.gyor.hu/index.php/iratminta-tar/914-tajekoztato-a-kozhasznusagi-nyilvantartasba-vetel-
uj-szabalyairol

HERMAN OTTÓ NYOMÁBAN. EMLÉKNAP HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJA 
ALKALMÁBÓL 
Időpont: 2014. március 17. 10 óra 
Helyszín: Lillafüred, Hotel Palota 
Szervező: Ökológiai Intézet Alapítvány 
Partnerek: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Herman Ottó Múzeum 
„Az  utolsó  magyar  polihisztorként  ismertté  vált  tudós  számos  tudományterület  szakértőjeként  a
természettudományi kutatások magyarországi atyjává vált.  Megalapozta a magyar madártani és halászati
kutatásokat,  elindította  az ősemberkutatást,  ősrégészetet,  forrásértékűek néprajzi  gyűjtései.   Miskolchoz,
Hámorhoz és Lillafüredhez családi szálakkal és kutatói munkásságával is kapcsolódott. 
Róla elnevezett emlékháza, a hajdani ’Pele lak’ Lillafüreden, szobra a vízesés melletti Függőkertben, illetve
a róla elnevezett múzeum papszeri épülete előtt található. Síremléke a felsőhámori temetőben áll.” 

AZ „ORSZÁG” ÉS A GLOBALIZÁCIÓ (Boulad előadása, filmen)
Előadó: P. Henri Boulad SJ, (skype); „magyar hangja”: demetamás 

Időpont: 2014. MÁRCIUS 13. Csütörtök, du. 6 óra

Találkozásunk helyszíne: Sapientia Főiskola, Bp. V. Piarista köz 1. (a Váci utca elején, a régi ELTE boltív
alatt). 

Szeretettel hívunk, várunk a Sándor Körben!

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