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EMLÉKEZTETŐ
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,
-gyógynövények szaporítása
Gyakorlat:
-magvetés
-szabadföldi vetés
-gyógynövények szaporítása

Május 4. A tanfolyam második napja
Elmélet.
-talaj, palántaföld
-magvetés, tűzdelés
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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

V. MAGENERGIA TALÁLKOZÓ, MAGFALVA, 2014. ÁPRILIS 26-27.

Időpont: A találkozó szombaton 9 órától vasárnap 16 óráig tart.

Elkészült a hétvégi MAGenergia konferencia tematikája:

- önellátó (autonóm) házak, elvi alapok

- természetes, takarékos építési módok

- vízönellátó rendszerek (Országh József alapján)

- esővíz gyűjtés, szennyvíz kezelés

- napelem-, napkollektor rendszerek

- akkumulátorok töltése, karbantartása

- házi/háztáji energiatakarékos gépek

- érdekességek a gyakorlatban (Bedini, Tesla)

- hőerőgépek, motorok (Stirling, MIA stb.) 

- dízel motorok etetése (MIA, szívódízel)

A konferencia előadói:

Budai Sándor, Csefkó Pál, Géczy Gábor, Kalász Zoltán, Kelemen Béla, Járai Sándor, Szép Zoltán.

A kiállításon szereplő, működő modellek, berendezések:

Stirling-motor

Stupova-kazán

rakéta kályha

komposzt WC

Csefkó-inverter

hőkamera

Bedini-gennerátor

Bedini-kétfázisú töltő

Tesla-féle, kondenzátoros egyakkus kapcsoló

kis energia felhasználású elektromos hajtások

Részvételi díj: a 2 napra szállással étkezéssel 5.000.- Ft, napidíj 3.000.- Ft

Jelentkezés: Budai Sándor 70/363-8539, bs66@gmail.hu

Jelentkezési határidő: 2013. április 25. estig
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BEHARANGOZÓ 

XX. NYÁRI ÉLŐFALU TALÁLKOZÓ, ÓPUSZTASZER

Ideje: 2014. július 4-6.
Helye az ópusztaszeri ménesnél a jurtatáborban lesz (http://www.opusztaszerimenes.hu/).
Előtte előhét június 30-tól. Pénteken 17 órakor kezdődik a program, 18 órától Andrásfalvy Bertalan előadása.
Műhelyfoglalkozás-tervek: "ökomama", "iskola másképpen", "háborítatlan szülés", "alternatív méhészet", 
„alkalmazkodó gyümölcsészet”.
Az élőfalvak bemutatkozását körszínpadszerűen tervezzük (3x30 perces beszélgetések) szombaton 16.00-
17.30-ig. Így minden résztvevő 3 élőfalut ismerhet meg.
Bővebb információk a következő hírlevelekben.
Kapcsolat: Nagy Tamás lile@freemail.hu 

BOLYAVÁRI ESTÉK
2014. szelek/április havának 25. napján, péntek este 7 órakor:

Hazay Tímea: Női sorsok ‒ egy virág és egy kígyó 

A homeopátiában napjainkra már több mint 3000 homeopátiás gyógyszer létezik, melyet egy-egy ásványból,
növényből vagy állatból állítottak elő. 

Az úgynevezett polychrest szerek azok, melyeket a homeopaták nagyon régen ismernek, sok tapasztalatuk
van róla, s többféle betegség kezelésében nyújthatnak segítséget. Ilyen szerek a Staphysagria és a Lachesis.

Mitől van az, hogy ugyanaz a növény képes alkoholizmust és hólyaghurutot is kezelni? Milyen esszenciája
van  egy  kígyószernek,  ami  mentális  zavar,  de  akár  lábszárfekély  esetén  is  használható?
Az előadás ezekre a kérdésekre kíván válaszolni közvetlen stílusban, és szakmailag körültekintő módon.
(Hazay Tímea, homeopata tanácsadó, a Homeopátiás Gyógyművészeti Társaság munkatársa)

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

IV.  SZALMA  AZ  ÉPÍTÉSZETBEN  KONFERENCIA
Ideje: 2014. május 24. 9.00–18.00 
A konferencia célja a természetes építőanyagok ‒ közülük is kiemelten a szalma ‒ bemutatása, valamint egy 
ökologikusabb életmód megvalósítását segítő egyéb ötletek, technológiák ismertetése neves szakelőadók 
tolmácsolásában. Az elméleti anyagokon kívül megépült példákkal, és a tapasztalatok megosztásával is 
szeretnénk teljesebb képet adni a vályog, szalma, fa anyagok alkalmazásáról. Az előadások végén kérdéseket 
lehet majd feltenni az előadóknak.
Tervezett előadóink és témáik:
Baló Dávid ‒ Ökologikus lakóépület tervezéselméleti kérdései
Baranyai Vitália ‒ Permakultúra
Hegedűs Zsolt ‒ Zsákutca! Kiút csak fölfelé
Tőgyi Balázs ‒ Komposztkazán
Varga Rita ‒ Beszámoló egy szalmabála házikó építéséről
Zágonyi Sándor ‒ Tömegkályha
... a további előadók szervezés alatt, kb. 10 előadásra lehet számítani.
Helyszín: Művelődési Szint (Müszi), 1085 Budapest Blaha Lujza tér 1. (Corvin áruház III. emelet, Bejárat a 
Somogyi Béla utca felől)  

https://www.facebook.com/muvelodesiszint
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http://muszi.org

Belépő: 2000 Forint (diákoknak 50% kedvezmény)
Ebéd: 1000 Forint (vegetáriánus/húsos)
A részvételhez és az ebéd-rendeléshez regisztráció szükséges. A regisztrációra a http://www.szalmaepitok.hu/
oldalon lesz majd lehetőség, erről később tájékoztatunk.

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:

Hétköznapi mennyország http://www.youtube.com/watch?v=L2BJF49g8lQ

A film maga  egy csoda,  életem talán  legszebb  filmje.  Egy világhírű  karmesterről  szól,  aki  visszavonul
szülőfalujába,  és  átvesz  egy  századrangú  templomi  kórust.  Nem  akar  senkit  idomítani,  nem  akarja
megváltoztatni  az  embereket,  csak  rávezeti  őket,  mi  a  VALÓDI  HANGJUK.  Mivel  mindenki  elkezd  a
SAJÁT hangján énekelni, és nem akarnak tovább senkinek megfelelni, létrejön a csoda: az Isteni Harmónia.
A film végén az is kiderül, hogy miért volt szükség az iszonyatos gyerekkori pofonokra: „aki dudás akar
lenni, pokolra kell annak menni…”

BABATVÖLGYI KÉPZÉS 
A GAK Nonprofit Közhasznú Kft. Biokertészeti Tanüzeme (Gödöllő-Babatvölgy) szeretettel meghívja a 
gazdákat/biogazdákat a következő ingyenes képzésekre: 

1. Átállás a talajtermékenység fenntartás ökogazdálkodási módszereire
Időpont: 2014. április 30.
Helyszín: GAK Nonprofit Közhasznú Kft. Biokertészeti Tanüzeme, Gödöllő-Babatvölgy
09.00-09.30 Regisztráció
09.30-10.00 Biokertészet bemutatása (Mondel István GAK termelési irányító)
10.00-11.00 Szerves anyag szerepe az ökogazdálkodásban (dr. Tirczka Imre SZIE egy. docens, SZIE-MKK-
KTI)
11.00-12.00  Talajtermékenység  fenntartásnak  lehetőségei  és  szabályai  ökogazdaságban  (Zámbó  Sándor
tansz. mérnök, SZIE-MKK-KTI)
12.00-13.00 Ebéd (A program résztvevőit a biokertészet bioebéddel látja vendégül)
13.00-14.00 A biokertészet  talajtermékenység  fenntartási  gyakorlata  (dr. Tirczka  Imre  SZIE egy.  docens,
SZIE-MKK-KTI; Mondel István GAK termelési irányító)
14.00-16.30 Talajmintavétel  alapelvei  és  gyakorlata,  talajvizsgálati  jegyzőkönyv  tartalma  és  értelmezése.
Egyszerű talajvizsgálati módszerek (dr. Barczi Attila egy. docens, SZIE-MKK-KTI).

2. Gyomszabályozás ökológiai zöldségtermesztésben
Időpont: 2014. május 28.
Helyszín: GAK Nonprofit Közhasznú Kft. Biokertészeti Tanüzeme, Gödöllő-Babatvölgy
09.00-09.30 Regisztráció
09.30-10.15 Biokertészet zöldségtermesztésének bemutatása (Mondel István GAK termelési irányító)
10.15-11.00 Gyomirtási és megelőzési lehetőségek ökogazdálkodásban (dr. Tirczka Imre SZIE egy. docens,
SZIE-MKK-KTI)
11.00-12.30 Nehezen írtható, veszélyes és évelő gyomnövények (dr. Szalai Tamás egy. docens, SZIE-MKK-
KTI)
12.30-13.30 Ebéd (A program résztvevőit a biokertészet bioebéddel látja vendégül)
13.30-14.30 Talajtakarás hatása (Zámbó Sándor tansz. mérnök, SZIE-MKK-KTI)
14.30-16.30  Különböző  típusú  mechanikai  gyomirtó  eszközök  és  használatuk  (Matthew  Hayes  tansz.
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mérnök, SZIE-MKK-KTI, biogazdálkodó)

Megközelíthetőség autóval: Gödöllőtől Aszód irányában haladva a 30-as főúton, majd a 34 km tábla utána a
pár  szár  méterre,  balra  lévő  beton  bekötőúton  tovább  haladva  a  kertészet  bejáratáig  (az  Istálló  kastély
szomszédságában).
A helyszínen való regisztrációhoz MVH-s regisztrációs szám vagy őstermelői igazolvány szám megadása
szükséges.
Részvételi szándékát (az ebéd létszám miatt) kérjük az 1. program esetében 2014. április 27., a 2. program 
esetében 2014. május 25-ig jelezze a következő címen: tirczka.imre@kti.szie.hu
További információ: Tirczka Imre 30/358-8817, Mondel István 30/358-4558.

ŐSTERMELŐK VÁRJÁK A VÁSÁRLÓKAT A HOLD UTCÁBAN!

Áprilisban két pénteki napon is - 18-án és 25-én - a termelőtől, minden kereskedelmi áruházláncot kihagyva 
kerülhetnek a jó minőségű magyar áruk a budapestiek asztalára, ezzel elősegítve a termelők megélhetését és a
városiak egészségesebb, teljesebb táplálkozását.

Hatalmas sajtválasztékkal, rengeteg házi lekvárral, húsfélékkel, zöldségekkel és gyümölcsökkel várják az 
ország minden tájáról érkező agrár-kistermelők a vásárlókat, de nagy keresletre számítanak a szürkemarhából
készült szalámikra, a különféle kecskesajt-termékekre, mézekre és a házi főzésű sörökre is. A termelői piac 
célja, hogy a vidék értékei, étkei folyamatosan jelen legyenek a főváros szívében, és lehetőséget biztosítson 
arra, hogy a budapestiek és a turisták is megismerkedhessenek a vidéki kultúrával, gasztronómiával és a 
magyar kézműves mesterségekkel.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk április 18-án és 25-én Budapesten, a Hold utcai vásárcsarnokba!

Az MNVH csapata

MAGYAR KALANDOZÁSOK A DÉL-FRANCIA TANYAVILÁGBAN  1.

Folytatásos kisregény a SZÖVET által szervezett tanulmányútról

2014.  március  30.  és  április  5.  között  zajló  tanulmányutunk  célja  a  Pireneusok  lábánál  elterülő  dél-
franciaországi  Tarn-et  Garonne  megye  székhelyén  Montauban  településen  és  környékén  működő  rövid
élelmiszerláncok  (REL),  közösségi  értékesítési  lehetőségek  megtekintése  volt.  Vizsgálatunk  tárgya  a
franciaországi  kistermelők  és  gazdálkodók  termékeinek  közvetlen  értékesítése,  mely  egyszerűsített
költségvetésű és szabályozású gazdasági társulásokon keresztül történik. 

A régióban élő kistermelők elsősorban a saját gazdaságukban árusítják termékeiket (53%). Jelentős részük
ezen kívül  termelői  piacokon is  árusít  (33  %).   Továbbá a  termelők által  közösen működtetett  termelői
boltokon  keresztül  megvalósuló  eladás  is  jelentős  mértékű  (8%).  A kis-  és  közepes  termelők  körében
általános  gyakorlat,  hogy a  megtermelt  alapanyagot  feldolgozzák,  mellyel  növelik  termékeik  hozzáadott
értékét.  A  feldolgozást  a  baromfi  és  nyúltenyésztők,  gyümölcs-,  olaj-  zöldségfeldolgozók  saját
gazdaságaikban oldják meg, míg a szarvasmarha-, kecske-, juh- és sertéstenyésztők összefogással valósítják
meg.  Kiskereskedelmi  irányba a  termelők mindössze 5 %-a,  míg a  szövetkezetek felé  31 %-a értékesíti
termékeit. 

A régióban több termelői bolt működik, melyek szerkezeti felépítése, jogállása nem homogén, azt a földrajzi
viszonyok  és  a  termelői  érdekek  alakítják  ki.  Az  értékesítő  pontokat  három  csoportba  sorolhatjuk  az
értékesített termékek és az értékesítést végzők szerint. 

Elsősorban:  a  gazda  saját  tanyájában  létesített  bemutató  és  kóstoló  helységben,  esetleg  kis  boltban
közvetlenül értékesíti helyi tanyasi termékeit a vevő felé. 

Másodsorban: a gazdák összefogásával létrehozott helyi termelői boltban, a gazdák által beszállított tanyasi
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termékeket, a gazdák által fizetett alkalmazott,  a heti beosztás szerinti önkéntes gazda segítségével kvázi
közvetlenül értékesíti a vevők felé.

Harmadsorban: a régióhoz köthető termékek számára gazdabolt hálózat áll a termelők rendelkezésére, ahol
legfeljebb egy köztes szereplővel már nem közvetlen termelői értékesítés folyik. 

Kalandozásunk  során  a  második  típusba  tartozó,  a  gazdák  által  közösen  működtetett  termelői  boltok
gazdasági, jogi működésének feltérképezése volt a cél. Az út során gazdákat, termelői boltokat látogattunk
meg,  megismerkedtünk  a  termelői  boltok  és  gazdabolt  hálózatok  működési  feltételeivel,  a  közvetlen
értékesítés  jó  gyakorlataival,  a  francia  agrárkamarai  rendszer  és  a  gazdákat  könyvelő  CER  rendszer
felépítésével és működésével.

Bár az egyes helyszínek bemutatásánál részleteiben mindenre ki fogunk térni, már most ki kell emelnünk a
következő lényegi megállapításokat, amellyel remélhetőleg felcsigázzuk olvasóink érdeklődését:

-  A  termelők  alapvető  célja  a  fogyasztókkal  való  közvetlen  kapcsolattartás,  amely  még  akkor  is
megnyilvánul, ha a családias légkörben működtetett tanyagazdaságokban alkalmazottak segítik a tulajdonos
gazdák munkáját. Továbbá megnyilvánul a gazdák kötelező önkéntes jelenlétében is, amellyel segítik a saját
maguk által létrehozott termelői boltokban fizetett alkalmazott értékesítési munkáját.

- A gazdák igyekeznek közvetlenül, köztes szereplő és árrés kihagyásával értékesíteni. Bár itt jegyzem meg,
hogy ez  teljes  mértékben  csak  a  saját  tanyából  történő,  közvetlen  értékesítés  esetén  mellőzhető,  már  a
közösen működtetett termelői bolt esetén is jelentkezik olyan működési költség (helység bérleti díj, bér és
járulék költségek), amelyekre árrést kell alkalmazniuk.

-  A gazdák  által  működtetett  értékesítési  pontok  jogi  formája  lehet  egyesület  vagy korlátolt  felelősségű
társaság (francia rövidítésben GIE, SARL). 

- Az átlag francia fogyasztó által előszeretettel fogyasztott széles termékkínálatot 80 km-es körzeten belül
termelő  gazdák  biztosítják.  A termékpalettán  a  hagyományosan termelt  mezőgazdasági  termékek  mellett
egyre inkább megjelennek az ökológiailag tiszta gazdálkodásból származó termékek is. 

-  A  kalandozó  magyarok  kérdéseinek  90%-át  a  franciák  azért  nem  értették  meg,  mert  számukra
elképzelhetetlen az, hogy az állam saját állampolgárai élelmiszer fogyasztásán 27%-ot akar keresni. A francia
élelmiszer ÁFA-ja 5%, a francia bor ÁFA-ja 20%. Innentől a magyar kérdések zöme okafogyottá vált.

- A termelői piacokon a gazdának nem kell nyugtát, számlát adni, árbevételüket egy maguk által nyomtatott
excel táblázatba vésik a nap végén vagy kockás füzetbe otthon. Még sincs adócsalás! Na, ez hogy lehet? Erre
a kérdésre is válaszolni fogunk.

- És egy utolsó, az Akli-major számára rendkívül jelentős mondat: A termelői boltok jellemzően külterületen
találhatóak; a gazdaságok út menti, vidéki épületeiben. Ismerve a francia tanyák hagyományosan megóvott
épített örökségét, nyugodtan mondhatjuk: MŰEMLÉK ÉPÜLETEIBEN!!!!

A jövő számban folytatjuk.

Vajda Eszter és Rizné Amrein Piroska, Akli Majorért Műemlék Alapítvány

A Magyar Élőfalu Hálózat e-hírlevelét szerkesztette: Zaja Péter, elérhetőség: namzi@tvn.hu       
Lektorálta: Farkas Judit
Közreműködött: Géczy Gábor, Vajda Eszter
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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