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EMLÉKEZTETŐK

A Természetes Életmód Alapítvány szeretettel meghívja Önt a „RENDEZVÉNY A JÖVŐNKÉRT” című 
fórumra.
Időpont: 2014. április 11-12-13.
Helyszín: Agostyán, Ágoston-liget, az Alapítvány Természetvédelmi és Humánökológiai Oktatóközpontja
Mottó: „A legjobb befektetés az életmódváltás” „Rendezvény a jövőnkért”, a vidéki élet bemutatása, jó 
gyakorlatokon keresztül.
A 3 napos rendezvény programterve:
1. nap: 11.00-17.00
A vidéki tájat felelősen használó fiatal gazdálkodók, és a civil szervezetek közötti párbeszéd erősítése.

 Megnyitó: Fenntartható fejlődés a gyakorlatban „Tata a Biodiverzitás Fővárosa” ‒ Michli József Tata
Város Tata Város Polgármestere

 Gondolatébresztő: A fenntarthatóság tanulása. Mégis mit tehetünk? Előadó: Labanc Györgyi
 Értékőrző gazdálkodás Natura 2000 területeken:

Bemutatásra  kerül  egy  gyakorlati  útmutató,  mely  a  Natura  2000  területek  kezeléséhez  nyújt
segítséget.  Egyszerű,  konkrét  és  követhető  javaslatokat  adunk  ahhoz,  hogy  mit,  mikor,  hogyan
érdemes elvégezni annak érdekében, hogy hosszú távon is megőrizhessük a Natura 2000 területek
természeti értékeit. Előadó: Haraszthy László, Pro Vértes Közalapítvány, projektvezető

 Gerecse Naturpark lehetőségei a helyi táji értékek, és a Vidéki örökség megőrzése érdekében Előadó:
Musicz László Átalér Szövetség titkára

 De hol  van itt  a  tájban élő ember” Séta  a  Jóisten virágoskertjében és  állatkertjében.  Az Ökofalu
előszobájának bemutatása. A sétát vezeti: Czumpf Attila agrármérnök humánökológus.

2. nap: 9.00- 17.00
Praktikák a mindennapi életben, a nevelésben, kertművelésben és állattenyésztésben.

 A Magyar Élőfalu Hálózat tagjainak mint a fenntarthatóság előőrseinek bemutatkozása, kiemelve az
azonosságokat  és  különbözőségeket.  Permakultúra  mint  életforma.  Előadók  a  MÉH  képviselői:
Visnyeszéplak, Markóc, Gyűrűfű, Nagyszékely, Gömörszőlős, Agostyán élőfalvaiból. 

 A Kárpát-medence  régen  honosult  növényeinek  kutatása.  Előadó: Dr.  Gyulai  Ferenc  professzor,
archebotanikus, Szent István Egyetem Gödöllő

 A fenntartható fejlődés megértésének és a gyakorlatba ültetésének nehézségei. Mégis mit tehetünk?
Zsákutcában a  Világ? Mi a  jó válasz?  A helyi  fenntarthatósági  gyakorlatok,  minták elterjesztése?
Előadó: Karas László terep biológus, tréner 

 Gyümölcsészet, Kárpát-medencei gyümölcsfajták – a haszonvételezés praktikái a mindennapokban
(Pórszombat, Markóc, Visnyeszéplak) Előadó: Zaja Péter  
Gyakorlattal egybekötött séta a fiatal és öreg gyümölcsöskertben. Metszés, oltás praktikái 

• Fiatal gazdák bemutatkozása: Baranya Zoltán juhász; Vastag Gusztáv kecskés; Molnár Márta méhész;
Közösségi kertek, „Háromkaptár” Vukovics Daniella; Szöllősi Mihály borász /  Az év pincészete díj
elnyerése 2009-ben

 „Az vagy, amit megeszel.” Bio-termék, bemutató, állófogadás, tea, kávé,  ásványvíz, forrásvíz.
3. nap: 9.00-15.00
A fórumon hallottak kipróbálása a gyakorlatban, önkéntesek a kertben és a gazdaságban. 

• Talajkímélő  kertművelés  lehetőségei  a  gyakorlatban,  az  önfenntartó  majorság  tapasztalatai.  A
gyakorlatot vezeti: Czumpf Attila agrármérnök, humánökológus 

• Fenntarthatóságra nevelés jó gyakorlatai (A ravaszdi Erdei iskola példáin keresztül) 

Előadó: Kovátsné dr. habil Németh Mária NyME Apáczai Csere János Kar

• Alakor szalmából készült használati tárgyak. A gyakorlatot vezeti: Takácsné Pogrányi Irénke 
történelemtanár, a népművészet mestere, Neszmély 

Szendvicsebéd, tea, kávé, ásványvíz, forrásvíz
Megközelíthetőség: 

 Vonattal: a Budapest-Hegyeshalom vonalon, Tatáig, Tatától a helyközi, tardosi autóbusszal Agostyán
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után, a tábori buszmegállóig.
 Autóval: Budapestről az M1-en vagy az 1-es főúton Tatáig, majd Agostyánon át a tardosi úton a 7-es

kilométerkőig, a természetvédelmi sorompón át, a kőszórt parkolóig.
A vonattal érkező csoportokért, a MÁV-állomásra buszt küldünk!
Fontos: A 3 napos fórum ingyenes, de regisztrációhoz kötött
Bővebben: Labanc Györgyi Email: bakfitty@t-online.hu  , Tel.: 06-30-419-50-80 

VISNYESZÉPLAKI ESTÉK

Vida Gábor akadémikus: Merre tart a világ? Kiútkeresés a válságból.

„A Föld egésze egy rendszer, és ennek az egésznek olyan radikális átalakulása ment végbe az utóbbi néhány
évtizedben, ami a működését esetleg komolyan akadályozhatja. A nagy ipari lobbik sokszor pénzelnek olyan
kutatásokat,  amelyek  azt  hivatottak  bizonyítani,  hogy ez  az  egész  globális  klímaváltozás  nem is  olyan
veszélyes, és mi is szívesebben vizsgálgatjuk a saját genomunk bázisszekvenciáját, mint a létfenntartásunkat
szolgáló bioszférát. Szívesebben költünk arra, hogy legyen egy csodálatos hústermelő sertésünk, mintsem
hogy azon spekuláljunk, vajon a Föld egésze működik-e, vagy nem.”
Ideje: 2014. április 12. szombat 17 óra
Helye: Visnyeszéplak, Faluház
Szervező: Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési Egyesület
Bővebb információ: Zaja Péter, 30/9742 567  
A rendezvény ingyenes, adományokat az Egyesület életben tartásához szívesen elfogadunk!
Tervezett további előadások: Gyulai Iván előadása a mélymulcsos talajművelésről (2014. május 20.)

GYAPJÚ ÉS FONÓTÁBOROK: 2014. április 29.-május 4., 2014. július 1-6. 

Mottó: „Emberhez méltó élet, csak embernek teremtett világban lehetséges.”

Ebben az évben, a tavalyihoz hasonlóan, ismét két gyapjú tábor lesz Zselicszéplakon (Visnyeszéplak egyik
tanyáján).

Mivel május 1. csütörtökre esik, ezért ez hosszú hétvégének számít, amit érdemes aktív pihenéssel tölteni.

 Az  Édenkert  Egyesület  gyapjú  programját,  a  táborokat  a  Norvég  Civil  Támogatási  Alap,  az  Ökotárs
Alapítvány és a Visnyei Önkormányzat támogatja, ezért az egy hetes tábor részvételi díja: 1.500 Ft.

Szállást és étkezést előzetes egyeztetés alapján tudunk biztosítani.

Várjuk azokat, akik szívesen betekintenének a gyapjú kézi feldolgozásának fortélyaiba.

Magyarországon  a  gyapjú  könnyen  és  olcsón  elérhető,  megújuló  nyersanyag,  abból  számtalan  ruha,
lakástextil, játék, használati tárgy készíthető.

A tábor ideje alatt az előadások, beszélgetések, szabadidős programok (komolyzenei házi koncert, táncház,
kirándulás, kenyér, és kürtöskalácssütés) mellett a gyapjúfeldolgozás minden részletét el lehet sajátítani.

A Zselicszéplakon  működő  Fonóház  teljesen  felszerelt,  az  ott  felállított  eszközöket  bárki  egész  évben
használhatja (rokka, kézi orsók, kártoló, szövőszék, kötélverő).

Ezen kívül  lehetőség nyílik  a  gyapjú kézi  feldolgozásainak lépéseit  megismerni,  elsajátítani,  gyakorolni:
Gyapjú mosás-szárítás, Gyapjú festés (növényi is!)

Kártolás, Fonás (rokkán, és kézi orsón)
Nemezelés
Szövés
Kötélverés

Jelentkezni lehet: Bariska Gábor, T: 30/421 5595, Drótlevél: zselicszeplak@gmail.com

Részletek a weblapunkon: www.oko-falu.hu, vagy facebook-on: Édenkert Egyesület

33

mailto:bakfitty@t-online.hu
http://www.oko-falu.hu/
mailto:zselicszeplak@gmail.com


„ORSZÁGOS KAMPÁNY A FENNTARTHATÓ ÉLETMÓDÉRT A CSALÁDOK ÉS LAKOSOK
KÖRÉBEN” 

Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet mb. főigazgatója tisztelettel meghívja Önt a fenti program 
nyitórendezvényére.

Időpont: 2014. április 10. (csütörtök) 
Helyszín: Országos Tisztifőorvosi Hivatal, „T” épület, Fodor terem 

1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. – bejárat a Nagyvárad tér 2. felől

Program

10.00-10.45
Sajtótájékoztató
10.00-10.50
Regisztráció („T”épület, Fodor terem előtti aula)
11.00-11.05
Megnyitó ‒ Dr. Mészner Zsófia – OGYEI mb. főigazgató
11.05-11.20
Köszöntők
Dr. Paller Judit – OTH mb. országos tisztifőorvos
Dr. Kissné Dr. Horváth Ildikó – EMMI Egészségpolitikai főosztályvezető
11.20-11.30
A KEOP program jelentősége ‒  Dr. Mészner Zsófia, KEOP projektmenedzser
11.30-11.45
A KEOP pályázat szakmai tartalma ‒ Dr. Klujber Valéria, KEOP szakmai vezető
11.45-12.00
A KEOP pályázat eseményei ‒ Toma Andrea, KEOP programvezető
12.00-12.15
A fenntartható fejlődés globális kihívásai ‒ Gyulai Iván, ökológus

12.15-12.25Mindennapi környezetvédelem  Andacs Noémi, Tudatos Vásárlók Egyesülete 

12.25-12.35
A pályázat játékszoftvereinek és az Ökoportál tudástár bemutatása ‒ Endrész István, játékfejlesztő
12.35-12.45
A védőnői képzések jelentősége a pályázatban ‒ Csordás Ágnes, MAVE elnök
12.45-13.30
Állófogadás

Jelentkezési határidő: 2014. április 8. (kedd)

További információ: 365-1540/127 (munkanapokon 9.00-13.00 között) / e-mail: keop@ogyei.hu
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 Hangos Húsvétra készülünk 
a Homokkerti Közösségi Házban! (Debrecen) 

2014. Szent György havában, április 12-én (Debrecen, Szabó Kálmán u. 68.) 
Kézműves délután 15.00-tól 17.00-ig   Gyerekeknek, szülőknek, nagyszülőknek: 

- Tojásfestés különböző eljárásokkal Aki szeretne festeni, hozzon magával főtt tojást!
- Csuhényuszi készítése a legkisebbeknek
- Tojástartó készítése 

 
17 órától 18.30-ig: 
Énekes, mozgásos játékok gyerekeknek és karikázó a Hajdú Táncegyüttes 
táncosaival 
18.30-tól 19.30-ig: 

Karácsony Sándor Kör: Magyar hímesek     Makoldi Sándorné előadása 
Belépődíj 7 év alatt: 350 Ft; 7 éves kortól: 450 Ft; felnőtteknek:  550 Ft; családi belépő (két felnőtt három gyerek): 1.200 Ft 
nagycsaládos belépő (öt fő felett): 1.400 Ft 
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Szeretettel meghívjuk az ÖKOLÓGIAI INTÉZET ALAPÍTVÁNY „KÖZÖSSÉGEK HELYI 
ÉRTÉKEI EURÓPA TÜKRÉBEN” című Grundtvig Tanulási Kapcsolat projekt keretében tartandó 
nemzetközi találkozóra és képzésre.
Az esemény lehetőséget nyújt arra, hogy megismerjék az olaszországi szociális szolgáltatásokat a 
multifunkcionális farmokon (pl. az Etikus Kertek, a SoFar elnevezésű projekteket), vagy az erdélyi 
Székelygyümölcs közösségi vállalkozás tapasztalatait; illetve partnereink szívesen mesélnek az általuk ismert
szolidáris alapú működő közösségi projektekről.
Időpont: 2014. április 25. (péntek) 
Helyszín: Gömörszőlős, Kassai út 37-39, Ökológiai Intézet Alapítvány Oktatóközpontjában
A találkozó programja:
10.30-11.30 – Gyulai Iván (Ökológiai Intézet Alapítvány, Miskolc): Strukturális válaszok egy fenntarthatatlan
világban 
11.30-12.15 – Paola Scarpellini (Pisa-i Egyetem, Olaszország): Szociális szolgáltatások vidéken: a szolidáris 
és szociális farmok példája 
12.15-12.30 – Kérdések-válaszok
12.30-13.30 – A gömörszőlősi oktatóközpont bemutatása Gyulai Ivánnal
13.30-14.30 – Ebéd
15.00-18.00 – Tréning Kolumbán Gáborral (Civitas Alapítvány, Székelyudvarhely)
Közösség alapú vállalkozások vidéken ‒ elmélet és gyakorlat
A rendezvényen a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött!
Kérjük, hogy részvételi szándékát legkésőbb április 22-ig jelezze Füzi Imolának a fuzimola@gmail.com 
email címen, vagy a 06 70 616 5088 telefonszámon.

A projekt az Európai Unió „Egész életen át tartó tanulás” program részeként valósul meg olasz, szlovák, 
román és magyar partnerekkel.
A program munkanyelve az angol.

A POLYÁN GAZDASÁG KIKÖLTÖZŐ CSALÁDOKAT KERES, olyanokat, akik szívesen vállalnának 

közösséget velünk!

A Polyán gazdaságnak mindig is a legnagyobb problémája a gazdálkodói kapacitás hiány volt, amit eleinte 

próbáltunk a helyiekkel való együttműködéssel enyhíteni, de ez nem jött össze... Ezért 5 évi küzdelem után 

úgy döntöttünk, hogy megpróbálunk olyan családokat találni, akik keresik az élelmiszer önrendelkezés 

lehetőségét, akik szívesen építenék ki a saját önellátó gazdaságukat, és akikkel együtt tudunk működni a 

gazdálkodásban. Ezért Vílyvitány polgármesterével együttműködve keressük azokat a kiköltözni vágyó 

családokat, akik megunták a városi rohanó, elidegenedett világot és keresik az önrendelkezés, a 

fenntarthatóbb, emberibb élet lehetőségét. Tudjuk, hogy ez nagy lépés, ezért most többféle segítséget tudunk 

biztosítani azoknak akik Vílyvitányt választják. Így például 1 éven keresztül két embernek munkát a Polyán 

gazdaságban és ehhez tartozó bért, azaz megélhetési lehetőséget tudunk adni. A faluról, a lehetőségekről és a 

jelentkezés módjáról bővebben:

http://polyan.hu/fenntarthato-falu-program/93-vilyvitany-egy-befogado-falucska
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TAVASZI PALÁNTÁZÓS TANFOLYAM NAGYSZÉKELYBEN
Időpont: 2014. május 1-4.
A tanfolyam egy 3  részes  sorozat  része,  az  első  fő  témája  a  magvetés,  palántanevelés,  a  nyári  rész  a
magfogásról, és a másodveteményekről szól, az utolsó pedig az őszi magfogásokról, magtárolásról, áttelelő
vetésekről.
Program:
Május 1. Hogyan indítsuk el a kertet? (ágyás kialakítások, komposztálás, talajtakarás)

10-től kezdünk, folyamatosan lehet kapcsolódni. Batyus ebéd.
Gyakorlati nap „kaláka”- módon, aktuális kerti munkálatok.
Napközben kerti munkálkodás, délután kenyér és pizza sütés, este beszélgetés, tapasztalatcsere.

Május 2. Hogyan tervezzünk egész évre? (miből mennyit, mikor-hogyan?)
Gyakorlati nap „kaláka”- módon, aktuális kerti munkálatok.
Napközben kerti munkálkodás, ebéd.
18-tól tanfolyam megnyitó vacsora, 19.30-tól vetítés kertjeink kialakításáról.

Május 3. A tanfolyam első napja
Elmélet:
-tavaszi kerti munkák,
-magfogási alapok,
-kerttervezés-Gertrud Franck rendszere,
-társítások,
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-gyógynövények szaporítása
Gyakorlat:
-magvetés
-szabadföldi vetés
-gyógynövények szaporítása

Május 4. A tanfolyam második napja
Elmélet.
-talaj, palántaföld
-magvetés, tűzdelés
Gyakorlat:
-magvetés
-tűzdelés
A tanfolyam díja ellátásal (vegetáriánus étkezés, szállás, oktatás) 9000Ft.
(az első két nap „kaláka” rendszerű, első napon batyus ebéddel, második nap van ellátás)

 
A www.maghaz.hu honlap regisztrált tagjainak a oktatás árából 20% kedvezményt adunk.
A három részre jelentkezőknek a másodikból 10%, a harmadikból 20 % kedvezményt adunk.
Jelentkezés: kardos.etelka@nagyszekely.hu
A kaláka napokra maximum 6 embert tudunk fogadni, a tanfolyamra 12 főt.
A részletes időzített programot és egyéb tudnivalókat a jelentkezőknek küldjük.
Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Kardos Etelka, Czúcz Judit és Pásztor Kriszta

TÜNDÉRKERTEK NYÍLNAK SZÉKELYFÖLDÖN

Első lépésben Székelyföldön, azaz Maros, Kovászna és Hargita megyékben alakítják ki a kerteket, 
együttműködve olyan szervezetekkel és személyekkel, akik elkötelezetten vállalják a hagyományos 
gyümölcsfajták megmentését.
„Korábban elindultunk oltóanyagot gyűjteni és eddig rengeteget beszereztünk. Sokan bekapcsolódtak, így 
folyamatosan kapunk helyi oltóágakat, például Siménfalváról hoztak egy venyige szilvát, amiről eddig nem 
is tudtunk” – fogalmazott Pakot Mónika, a Civitas Alapítvány projektfelelőse.
A Tündérkertek kialakításával a hagyományos gyümölcsfajtákat kívánják megmenteni, olyan kísérleti 
központok létrehozásával, amelyek élő génbankként működnek, illetve bemutató- és oktatóközpontokként 
szolgálnak az egyes térségekben.

Az elsőt Csíkszentsimonban tervezik
Az Élő Szövet Alapítvány idén januárban csatlakozott Böjte Csaba felhívásához, miszerint Erdélyben, 
Székelyföldön minél több gyümölcsfát kellene ültetni. 
Úgy gondoltuk, hogy példaértékű tevékenységet indítunk útjára, és a szentsimoni gyerekotthon közel 7 
hektáros területére szervezünk felhívást gyümölcsfa csemete és cserje adománygyűjtésre, facsemete ültetésre 
idén tavaszra.
Időközben a Civitas munkatársai is jelezték, hogy a Magyarországon nagy sikernek örvendő Tündérkert 
projektet szeretnék útjára indítani Székelyföldön. Így közös erővel kezdtünk gondolkodni Székelyföld 
őshonos gyümölcsöseinek telepítéséről, „génbank" létrehozásáról – jegyzik meg a szervezők.

Udvarhelyen is rügyeznek majd
A tervezett további négy helyszín: Erdővidék – Kisbacon, Udvarhelyszék – Farcád és Lókod, Nyárádmente – 
Márkod.
„Kalákát fogunk szervezni az udvarhelyszéki kertek idézőjeles megnyitásakor, de az időpontot előre nem 
tudjuk, sok függ az időjárástól” – jelentette ki Pakot Mónika.
Kétféleképpen oltják majd a vesszőket. Vannak olyan oltóanyagok, amelyeket Magyarországra küldenek a 
projekt kitalálójához, Kovács Gyulához, ő beoltja, és visszaküldi az ágakat. A másik módja a kaláka, amikor 
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oltásban jártas civileket hívnak meg, és a vad alanyokat (magról nevelt oltóanyag) nemesítik.

Te is élvezheted a Tündérkerteket
A régi gyümölcsfajták gyakran háztáji kertekben, elhagyatva találhatók. Aki tud a saját környezetében 
hagyományos gyümölcsfákat, amelyek kihalófélben vannak, segítsen megtalálni ezeket – hívják fel a 
figyelmet az alapítvány munkatársai.
A fákról oltóvesszőket gyűjtenek, és a tulajdonosnak egy beoltott csemetét adnak köszönetképpen. 
Az oltóvesszőket március közepéig gyűjtik, sőt, aki tud, maga is gyűjthet oltóvesszőt, és elviheti az 
alapítvány székhelyére (Székelyudvarhely, Solymossy utca, 29. szám), naponta 9 és 17 óra között.
Ha valaki saját tündérkertet szeretne létrehozni és kapcsolatot akar kiépíteni hasonló érdekeltségű 
személyekkel, bekapcsolódhat a Tündérkertek helyszínén tartott gyakorlati képzésekbe is. 
Bővebben: tunderkert@civitas.ro 
http://erdely.ma/jotekonysag.php?id=160380&cim=tunderkertek_nyilnak_szekelyfoldon

AJÁNLÓ GÉCZY GÁBORTÓL
Minden közösséget a közös cél (közösÉG), és a közös ritmus (rítusok, SZERtartások) tart össze. Ennek a 
sorozatnak az a célja, hogy bemutassuk a MAG közösség céljait, rítusait. Ha azonosulni tudsz ezekkel 
köztünk a helyed, ha nem akkor sem haszontalan számodra a tudás:

A jövő farmja: http://www.youtube.com/watch?v=garu8VUuEI4

A film a valóban fenntartható mezőgazdaságot mutatja be. Ma a természet ELLEN dolgozunk, emiatt állandó
küszködés és kudarc a mezőgazdasági termelés (elképesztő energiafelhasználás és környezetrombolás, 
pusztuló talajok, „kártevők” elszaporodása…). Ha RÁSEGÍTÜNK a természet munkájára, élelmiszerünk 
előállítása valódi játékká, közös teremtéssé válik.

A Magyar Élőfalu Hálózat e-hírlevelét szerkesztette: Zaja Péter, elérhetőség: namzi@tvn.hu       
Lektorálta: Farkas Judit
Közreműködött: Géczy Gábor
Munkánkat támogatja: A Magyar Élőfalu Hálózat és a Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési Egyesület
A naptár a Szigetköz kalendáriumból való. Készítette: Fűzfa Zoltán

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