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A tavalyi évhez hasonlóan idén nyáron is 3-4 hetente fog megjelenni a hírlevél (igazodva a szűkebb 
eseménykínálathoz). Kérem, hogy aki híreket, programokat szeretne megjelentetni, erre számítson!

Napsütéses, ugyanakkor esőkkel tarkított nyarat kívánunk mindenkinek!

namzi

TARTALOMJEGYZÉK:

Magfalva   segítségkérés     Paraszt velnessz  …..............................................................................  1. oldal
Emlékeztető  és  kiegészítés   Phil Chandler workshopja. …............................................................1. oldal
Szalmabála építészet - jó gyakorlat átadás  …........................................…....................................... 2. oldal
Problémás   területek   kezelése a   permakultúra   elvei   alapján  …..............................................  3. oldal
Gyógyító-bögre készítő tábor   ….....................................................................................................  4. oldal

Fazekas és kerámiakészítő tanfolyam, Nagyszékely  ..............................................................  5. oldal

MAGFALVA   SEGÍTSÉGKÉRÉS
Paraszt velnessz  

A betakarítás és egyéb feladatok miatt nagyon felszaporodott a munka Magfalván, ezért segítséget kérünk:

ha ráérsz, gyere el pár nap „velnesszre”  hozzánk (kert, állatok, konyha, befőzés, építkezés stb.). 

Beleszokhatsz a paraszti létbe, a részleges önellátásba, kikapcsolódhatsz a város zajából. Szállást, ennivalót 
ingyen kapsz, mindössze egy kérésünk van: ne a félelem miatt gyere közénk.

Ha érdekel, hívj fel: Géczy Gábor  20/3456787

EMLÉKEZTETŐ  ÉS  KIEGÉSZÍTÉS

PHIL CHANDLER WORKSHOPJA

2014 novemberében vendégünk lesz az alternatív méhészet kiemelkedő alakja, Philip Chandler (korábban a
Buckfast-i Apátság méhésze), a Friends of the Bees nemzetközi szervezet vezetője.

November  13-án  előadást  tart  az  érdeklődők  számára  (ennek  helyszíne  még  szervezés  alatt  áll),  majd
november 14 és 16 között a  Kisgyőri Természet Házában   tart kurzust a  Top Bar Hive-ről és használatáról,
melyet magyarul talán felsőléces fekvőkaptárnak fordíthatunk (a témában a Méhészet 2011. 2. számában
írtunk olvasói levelet).

Ez a méh és méhészbarát kaptártípus a természetes méhészkedéshez kiválóan alkalmas, és külföldön már
nagyon népszerű, nálunk viszont még alig ismert.

A programon (melyen a szinkrontolmácsolás biztosított) kb. 15-18 fő vesz majd részt, akiknek pályázatunk
révén kedvezményesen tudjuk biztosítani a szállást (a Kisgyőri Faluházban, turistaszállás jellegű) és étkezést
(péntek vacsora, szombat büféebéd, vacsora, vasárnap ebéd), illetve minden résztvevő kap egy példányt Phil
Chandler Barefoot Beekeeper című könyvének magyar fordításából.

A résztvevőktől 5000 Ft hozzájárulást kérünk a pályázat önrészéhez (erről természetesen számlát adunk).

http://biobees.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Horizontal_top-bar_hive
http://ronaorzo.csillagpark.hu/termeszet-haza-kisgyorben/
http://www.friendsofthebees.org/
http://biobees.com/


Az érdeklődők egyesületünk ronaorzo@gmail.com e-mail címén jelentkezhetnek 2014. augusztus 31-ig. A
jelentkezőktől rövid bemutatkozást kérünk. A részvételt szeptember elején igazoljuk vissza.

A Legyél te is a méhek barátja projektünk    a Svájci Hozzájáruláson keresztül a Svájci  Állam 
társfinanszírozásával valósul meg.

Helyszín: Kisgyőr, Természet Háza (Szőlőkalja utca 8.)

A programot a Rónaőrző Természetvédelmi Egyesület szervezi a Svájci Alap támogatásával.
Bővebben:  http://ronaorzo.csillagpark.hu/ 

SZALMABÁLA ÉPÍTÉSZET - JÓ GYAKORLAT ÁTADÁS

2014. augusztus 6-10 között  

Helyszín: Gömörszőlős

Tervezett program

1. nap:

– Ismerkedés, a program áttekintése, elvárások és félelmek tisztázása, a terület és a program bemutatása, 
munkavédelmi oktatás, feladatkiosztás.

– Munka a szalmaházon. Ácsolásban való közreműködés.

– Este: Előadás: Szalmabála építészet történeti áttekintése

2. nap:

– Munka a szalmaházon, Szalmázás

– Elméleti foglalkozás: Szalmabála anyagismeret, Szalmabála építészeti technológiák áttekintése. (önhordó-, 
vázas-, előre gyártott-, kupola szerkezetek). Szalmabála beszerzésének, és tárolásának legfontosabb

szempontjainak az ismertetése.

3. nap:

– Munka a szalmaházon: Szalmázás folytatása, Nyílászárók beépítése,

– Tapasztás előkészítése, anyagkeverés

– Elméleti foglalkozás:

– Tapasztási, vakolási ismeretek: Receptúrák áttekintése, próbatapasztás készítése, anyagmegfelelőség 
meghatározása tapasztalati módszerekkel.

– Szalmabála építészeti szerszámok és eszközök megismerése.

4. nap:

– Munka a szalmaházon: Tapasztás kivitelezése, tetőfedés

– Elméleti képzés: Tervezési alapismeretek. Szalmabála épületek építési folyamatainak áttekintése, 
engedélyezési kritériumok, és folyamat áttekintése. A kaláka szervezés jogi lehetőségeinek bemutatása.

Munkavédelem az önkéntesekkel szervezett szalmabála építkezéseken.

Kivitelezési folyamatok ismertetése.

5. nap:

– Munka a szalmaházon: Tapasztás befejezése. rendrakás.

– Elméleti képzés: A szalmaházak berendezésének szempontjai. Közösségi finanszírozási lehetőségek 
áttekintése. Biztosítási, banki kérdések áttekintése. A szalmaházak karbantartási szükségleteinek 
megbeszélése.

A képzés lezárása, értékelése.

http://ronaorzo.csillagpark.hu/
http://ronaorzo.csillagpark.hu/svajci-civil-alap-2014-legyel-te-is-a-mehek-baratja-projekt/


Mindenkinek szépséges nyári napokat kívánok

Vigh Andrea  T: 20 4076875 

PROBLÉMÁS   TERÜLETEK   KEZELÉSE A   PERMAKULTÚRA   ELVEI   ALAPJÁN   BAJI
BÉLÁVAL

Hegyi elvadult telek kerttervezési gyakorlata: XII. kerület, Svábhegy, Hegyhát és Fülemile út

komposztkészítési praktikák, egyéni kerttervezési kérdések

tandíj: 5000Ft/fő       csak vetítés: 1000 Ft (Sambhalában)

Ebédet,uzsonnát,innivalót hozzatok magatokkal!

A tanfolyam min.5 fő jelentkezésével indul!

Jelentkezés: 06306958686 vagy 06302257834 ginarubik@gmail.com

Baji Béla: Permakultúra és önellátó biogazdálkodás c. könyve a tanfolyam résztvevőinek 2500 Ft!

Vendégünk: Dr.Malatinszky Ákos, a Szt.István Egyetem Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék docense

Részletes Program:

1. Diavetítés a permakultúráról a Sambhala Tibet Központban: Bp.I.Attila út 123.  www.tibet.hu.

 Nem tanfolyami résztvevőknek: 1000Ft

21/A  busszal felmegyünk a Víztorony, Svábhegyre:

2. Bemutatkozó kör, ha még jut idő, a növényhatározás elvi menete.

3. Növényhatározó túra, és terepszemle Fülemile út,  cserjés elvadult telek, erdő (esetleg egy kis maggyűjtés, 

ha találunk.)

4. Kerttervezés: nagy fehér lapot, színes filceket hozzatok! Ha a kertetek tervrajzát előre elkészítitek az jó!

5. Egyéni kérdések

Gyógyító-bögre készítő tábor

2014. Augusztus 26-30. Nagyszékely

Mitől jó egy bögre? Miért jó inni az egyikből, miért nem jó a másikból? Mit fessünk rá, hogy
magunknak, társainknak és szeretteinknek leginkább segítője lehessen?

Fontos a méret, a forma, a bögrére tervezett motívum és a földfestékek színe, elemisége. 

A bögréket többféle készítési eljárással is készítjük majd. Lesz korongozás is, 

illetve lesz forma-, szín-, elem- és motívumismeret.

http://www.tibet.hu/
http://123.www.tibet.hu/


            

         

Részletek és jelentkezés:
Pünkösti Gabriella: punkosti.gabriella@gmail.com

    

mailto:punkosti.gabriella@gmail.com


"Fazekas inasnak állok"
-Fazekas és kerámiakészítő tanfolyam-

2014. szeptember - 2015. június
Nagyszékely

                          

A tanfolyam célja: 
Hogy a tanuló elsajátítsa a fazekasságban jól ismert korongozási technikát, illetve egyéb készítési

eljárásokat tanuljon meg. Hogy megismerje a folyamatot, melynek során az agyagból mázas kerámia
válik. Hogy megtanulja értelmezni és használni a magyar hagyományos motívumvilágot, hogy

másoló „inasból” egyre inkább alkotóvá válhasson.

A tanfolyam időpontjai:
havonta egy hétvége egyeztetés szerint

Szállás:
parasztházban matracon, ill. megfelelő időjárás esetén lehet sátorban is
Étkezés:
batyus, (tehát hozott/vásárolt, hideg-meleg élelem) reggeli-ebéd-vacsora
Hoznivalók:
korongozós kötény, játszós ruha és cipő, (hálózsák)

*A tanfolyam ajánlott ideje min. 2 év, tervezett ideje 3 év

Részletek és jelentkezés:
Pünkösti Gabriella: punkosti.gabriella@gmail.com, 30/361-0834

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

mailto:punkosti.gabriella@gmail.com

