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EMLÉKEZTETŐ: 
ŐSZI MAGFOGÓS TANFOLYAM NAGYSZÉKELYBEN
Időpont: 2014. szeptember 19-21.
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
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vetésekről, kert téli előkészítéséről.
Program:
Szeptember 19.
17:00-18:00 Rövid ráhangoló kerti séta
19:00  Batyus vacsora  
Szeptember 20.
7:00-8:00 Reggeli
8:30-13:00 Magfogási praktikák elméletben és gyakorlatban.
13:00 Ebéd
15:00-19:00 Magtisztítási és tárolási praktikák elméletben és gyakorlatban
19:00 Vacsora
Szeptember 21.
7:00-8:00 Reggeli
8:30-11:30 Kert téli előkészítése, téli vetések.
11:30-13:00  Növény  és  magbörze  (a  kertemből  bármiből  szívesen  adok  akár  magot  akár  vegetatív
szaporítóanyagot, de ha Neked van valami nagyon bevált növényed, amit szívesen megosztanál másokkal,
akkor tarthatunk kis csereberét is). Zacskókat, poharakat hozzatok az elviendő dolgoknak.
13:00 Ebéd és program zárása
A tanfolyam díja ellátással (vegetáriánus étkezés, szállás, oktatás) 9000Ft.
A három részre jelentkezőknek a másodikból 10%, a harmadikból 20 % kedvezményt adunk.
Jelentkezés: futrinka@gmail.com
A részletes időzített programot és egyéb tudnivalókat a jelentkezőknek küldöm.
Sok szeretettel várok minden érdeklődőt,
Czúcz Judit 

EMLÉKEZTETŐ ÉS VÁLTOZÁS!!:
PERMAKULTÚRÁS KERTÉSZET BAJI BÉLÁVAL
Időpont: 2014. október 3-5. 
Új helyszín: Sun fesztivál erdeje, Bercel, Nógrád megye.
Tematika: egyeztetés folyamatban
Tandíj: 12,000 Ft/3nap (előre kell fizetni!)
Utazás, étkezés: egyénileg.
A tanfolyam min. 4 fő jelentkezése esetén indul.
Jelentkezés: ginarubik@gmail.com, info: 06306958686, 06302257834
https://www.facebook.com/events/307162949461028/?source=1

Béla kérése: „A helyszín is változott,  és a tanfolyamot egymagam tartom. Emiatt a  program is módosul.
Szeretném, hogy a résztvevők érdeklődéséhez, igényeihez, valamint a helyszín adottságaihoz minél jobban 
alkalmazkodjon a program. Ezért azokat, akik jelentkeztek, szeretném kérni, hogy röviden írják meg, milyen
elképzelésük, tudásuk van a permakultúráról, és hogyan szeretnék a permakultúrát a jövőbeni  terveikben
felhasználni.”

EMLÉKEZTETŐ:
PERMAKULTÚRÁS GYÜMÖLCSÉSZET HÉTVÉGE
Időpont: 2014. október 10-12., péntek 17.00 ‒ vasárnap 17.00

Helyszín: Rákosliget

Idén  tavasszal  elkezdtünk  alkalmazni  a  permakultúra  elveit  egy  előző  generációtól  örökölt  kertben,  és
elindult az átalakulás. Most a gyümölcsfák témájában folytatjuk a közös gondolkodást.

Témáink:
a permakultúrás gyümölcsészet alapjai: magok előkezelése, gyümölcsfák nevelése magról, talaj-előkészítés, 

22

https://www.facebook.com/events/307162949461028/?source=1
mailto:ginarubik@gmail.com


az ültetés folyamata, gyümölcsfajták
a fák gondozása, metszése, növényvédelem
a gyümölcsfák szerepe az erdőkertben, erdőkert tervezése

A foglalkozásokon elméleti alapozás mellett sok gyakorlati tevékenység lesz. 

Étkezés, szállás: A hétvégi műhely során vegetáriánus étkezést biztosítunk. A szállás megoldása egyénileg 
javasolt, de szükség esetén van a kertben korlátozott számú faházas férőhely és sátorhely.

Költség: Hozzájárulás a hétvége költségeihez: 14 900 Ft / fő
Jelentkezés e-mailben vagy telefonon: kertrejtozo@gmail.com 20 / 386 9112
A csoport létszáma korlátozott!

ÖKOPIACI SOKADALOM
Időpont: 2014. szeptember 20. (szombat) 
Helyszín: Klebelsberg Kultúrkúria (Budapest II. kerület - Pesthidegkút, Templom u. 2-10.) 
Program: 
7.00 Piacnyitás 
9.00 - Regisztráció 
Előadások, programok: 
9.50 - 10.00 A rendezvény megnyitója 

Celler Gábor elnök, Magyar Biokultúra Szövetség 
10.00 - 10.30 A bioélelmiszerek szerepe az egészséges táplálkozásban 

dr. Márai Géza egyetemi docens, SZIE-MKK 
910.30 - 11.00 A biotermelés helyzete és jövője Magyarországon és Európában 

dr. Drexler Dóra ügyvezető, ÖMKI 
11.00 - 11.30 Hogyan garantáljuk a biotermékek minőségét, valódiságát? 

dr. Roszík Péter ügyvezető igazgató, Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. 
11.30 - 12.00 Kiskertek művelése bio módon 

Székely Gyöngyvér ügyvezető, Biogyömbér Kft. 
12.00 - 12.30 Komposztálás a kiskertekben 

Eleőd-Faludy Gabriella komposztmester 
12.30 - 13.00 Hozzászólások, kérdések 
13.00 - 14.30 Bioebéd (mindenevőknek és vegetáriánusoknak) 
14.30 - 15.00 Az iskolai plakátverseny eredményhirdetése 
A délelőtt folyamán dr. Győrffy Sándor egyéni tanácsadást tart a kiskertek műveléséről 
A nap folyamán: termékbemutatók, kóstolók, komposztkészítési bemutató, programok az egész családnak. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk, a program ingyenes.  Bio alapanyagokból készült ebéd a helyszínen 
vásárolható. 
Főszervező: BKME ‒ Biokultúra Közép-magyarországi Egyesület 
További tájékoztató kérhető a következő e-mail címen: okopiacisokadalom@gmail.com 

„KELETI KAPU”   KONFERENCIA    KÁLMÁNHÁZÁN
Időpont: 2014. október 4.
Ízelítő az előadásokból:
1. Miklós Rudolf ‒ Cselószky Tamás: A Kárpáti Borzderes szarvasmarha tiszta genomjának éltetése a 

zempléni településeken a családi gazdálkodókhoz történt kihelyezéssel.
2. Az üdvösség genézise, érzelem, értelem, hit mint az egyetemes értékek forrásai. Ökumenikus 

megközelítésben. Roma szocializáció Görögszálláson. Előadó: Győrfi Mihály Evangélikus Lelkész.
3. Prof. Dr. Bardócz Zsuzsa-Prof. Dr. Pusztai Árpád: A XXI. század táplálkozás élettani veszély forrásai, 

genetikai kódjaink küzdelme a kemikáliák és a génmanipulációk kihívásaival szemben.
4. Dr. Roszik Péter: A Biogazdálkodás aktuális kérdései. 

Előadó: Dr. Roszik Péter igazgató, Biokontroll Hungária Nonprofit Kft 
5. Móricz József ‒ Móricz Judit:” Őshonos Gének” megőrzése a biogazdaságokban
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6. Dr. Köhler Mihály ‒ Nemes Gábor: A riolittufa / vulkáni hamu alkalmazásának a fontosabb területei. 
Előadó: Dr. Köhler Mihály, feltaláló professzor, Debreceni Agrár Egyetem

7. Pásztor Zsolt: Az Effektív Mikroorganizmusok, talaj flóra elemeinek jótékony hatása a termés minőségére 
és mennyiségére. 

A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. 
Kapcsolat: Tel.: +36 20 217-3060  Jobbágy Noémi, e-mail: jobbagyn@gmail.com 

MOTOLLA PROGRAMOK 2014 ŐSZ

Elérhetőségek: 
4034 Debrecen, Jámbor Lajos u. 112.
Tel: 52-448 764 (Gyöngy Péter)
Villámlevél: motolla@motolladebrecen.hu

A 36. ÉVI BOLYAVÁRI ESTÉK, 2014. FÖLDANYA/SZEPTEMBER HAVÁNAK
PROGRAMJAI

2014. szept. 19. Meghívó a parasztsors ‒ magyar sors emlékülésre 

..mi minden erőt, ami a haza javára akar és tud lenni, nem eltiporni, hanem együvé fogni kívánunk.

A Dózsa György vezette parasztháború 500. fordulója alkalmából egész napos Emlékező Tanácskozást 
tart a Bethlen Gábor Alapítvány.

Időpont, helyszín: 2014. szeptember 19. péntek, Uránia Nemzeti Filmszínház. 

Kezdés délelőtt 9.30-kor.
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Az Emlékülés alkalmából az Uránia Nemzeti Filmszínház este műsorra tűzi a Dózsa-témát földolgozó 
Ítélet című filmet; Kósa Ferenc, Sára Sándor, Csoóri Sándor feledhetetlen alkotását. A tanácskozás 
résztvevői díjmentesen tekinthetik meg. 

Bővebben: https://sites.google.com/site/bga2014feb22/meghivo-a-parasztsors-magyar-sors-emlekuelesre

2014. szept. 22.   Őszi napéjegyenlőség köszöntése a Cédrusnál

Hétfő, indulás délután hat órakor a Széll Kálmán térről.

„Az  örökzöld  növény,  mint  a  pálma,  a  ciprusféle,  fenyőféle,  cédrus  régen  Mezopotámiában  és
környékén, így az Urmia-tó vidékén élő őseinknél is, az istenség, a világmindenség, az élet és a tudás
jelképes fájának egyik alapnövénye volt. Valamely szép példányát a környékén lakók jelképesen mint
isten-,  világ-  és  életfát kiemelten  tisztelhették,  mellette  istentiszteleti  és  más  szertartásokat,
ünnepségeket rendezhettek.” (Részletek Farkasinszky Tibor összeállításából.)

2014. szept. 26.  Geréb Ági: Veletek ‒ Jelenlét, Testem Az Otthonom ... 

2014. szept. 27. Kirándulás és kézművesség Budakeszin Csilláéknál 

Nemezelés Grezsa Erzsivel, szombat, 10 ó.,

Szabó Csillag/t.: 06-30/246-95-87/, Budakeszi, Avar utca 3., /vagy t.: Panni: 06-20/237-33-20

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

BEHARANGOZÓ
A Göcseji Természetvédelmi Alapítvány megjelenteti az ŐRSÉG, GÖCSEJ HAGYOMÁNYOS ALMAFAJTÁI 
c. könyvet
200 színes oldallal, 150 almafajta leírásával, 200 színes fotóval, alma felhasználási módszerek ismertetésével.
A kiadás várható időpontja: 2014. december
Mecénásokat és a témához illeszkedő hirdetéseket keresünk!
Elérhetőségek: Darázsi Zsolt elnök T: 30-520 5968, Villámlevél: gocsejta@gmail.com. www.gocsejta.hu

PÁLINKA,  PÁRLAT  ÉS BOR  FALUSI  TURIZMUS  KERETÉBEN  TÖRTÉNŐ  ÉRTÉKESÍTÉSE
http://www.nav.gov.hu/data/cms338357/falusi_turizmus_inform_2014.08.01.pdf 

A SIKERES ÖKOFALU ALAPÍTÁS 9 TITKA 
Diana Leafe Christian észak-amerikai tapasztalatai alapján összeállította: Jagodics Edit

1. A résztvevőknek hasonló elképzeléseik vannak arról, hogy miért jön létre az ökofalu. Megszületik egy
közös  vízió,  céljaik  harmonizálnak  egymással.  Érdemes  mindezt  az  elején  világosan  és  szépen
megfogalmazva leírni, kerülve a semmitmondó általánosságokat és a túlontúl kacifántos elemeket.

2.  Átlátható  és  valódi  részvételen  alapuló  döntéshozatali  rendszer  működik.  Szükség  van  egy  olyan
szisztémára, amely minden falulakónak beleszólást biztosít az őt érintő kérdésekbe. (Kivéve, ha a közösség
egy mindenki által elfogadott szellemi spirituális vezető útmutatásait kívánja követni.)  Ha konszenzussal
történnek a döntések,  tehát egyöntetűen kell  elfogadni minden javaslatot,  hogy az érvénybe léphessen,  a
technikát érdemes előtte gyakorolni. Különben fennáll a veszélye, hogy mű-konszenzus, elnyomás, vagy egy
helyben toporgás esetei merülnek fel.

3. A bizalom és összetartozás érzései kulcsfontosságúak. Annak érdekében, hogy az emberek megismerjék
egymást és fenntartsák egymás között a jó hangulatot, működő közösségi programokra van szükség. Ilyen

55

http://www.nav.gov.hu/data/cms338357/falusi_turizmus_inform_2014.08.01.pdf
mailto:gocsejta@gmail.com
https://sites.google.com/site/bga2014feb22/meghivo-a-parasztsors-magyar-sors-emlekuelesre


lehet a közösen elvégzett munka, az együttes étkezés, a beszélgetés, az éneklés, a tánc, a rituálék. (Egymás
mélyebb megismerésére például lehet szervezni olyan köröket, ahol elmesélik az emberek élettörténetüket,
vagy tabutémákhoz való hozzáállásról nyilvánulnak meg: pénz, vallás, származás stb.)

4. A jogi és pénzügyi keretek és az alapszabályok már az indulásnál le vannak fektetve. Mindezt fontos
írásban is rögzíteni, hogy ne származzon később vita abból, hogy ki mire emlékszik a megállapodásokból.

5. A közösség tagjai jó kommunikációs készséget fejlesztenek ki magukban. Érdemes kidolgozni az elején,
hogyan  történjenek  a  csoportfolyamatok,  és  azt  is,  milyen  módszerrel  legyenek  kezelve  az  esetlegesen
felmerülő konfliktusok.
 
6. Ideális esetben az emberek a közösség érdekében személyre szabott feladatokat vállalnak el, ezeket el is
végzik, és munkájukért elismerésben részesülnek. Neheztelés forrása lehet, ha valaki aránytalanul keveset
tesz a közösségért, vagy éppenséggel úgy érzi, hogy sohasem kap elismerést fáradozásaiért. Sokféle technika
van,  amivel  elő  lehet  segíteni,  hogy  mindez  sikeresen  működjön.  (Jó  hangulatú  megbeszélések,  ahol
közösségi  feladatokat  osztanak  ki,  majd  a  legközelebbi  alkalommal  számba  veszik,  mit  sikerült  belőle
elvégezni;  buzdítás  és  segítség-felajánlás;  táblázat  a  feladatokról  jól  látható  helyen;  „csipkedőemberek”
bevetése; dicséret és finom szociális nyomás gyakorlása)

7. Ökofalu alapításhoz megfelelő társak kellenek, és később is csak az oda illőket ajánlatos befogadni. A
tagok  két  szempontból  mérettetnek  meg.  Az  egyik  elvárás,  hogy  rezonáljanak  a  közösség  víziójával,
magukénak érezzék céljait, ne térítsék el teljesen más irányba. A másik, hogy érzelmileg kellő érettséggel
rendelkezzenek, viselkedésük együttműködő legyen, ne szívják le a többiek energiáját.

8. A vízió, a döntéshozatal és az új tagok belépésének szabályai harmonikus kapcsolatban állnak egymással.
Csak akkor konszenzusos  a  döntéshozatali  rendszer,  ha a  célok valóban közösek,  kvázi  a  tagok egyfelé
szeretnének evezni a hajóban. Még ekkor is érdemes gyakorolni, és mélyen megérteni a módszert, mielőtt
valaki beül a körbe. Az új tagok ne kerüljenek túl hamar a közösségbe, legyen egy átmeneti időszak, amikor
mindkét fél megismerkedhet egymással. A jövevények csak akkor maradjanak, ha tényleg magukénak érzik
az ökofalu korábban megalkotott vízióját.

9. Folyamatos önfejlesztésre van szükség. A tagok ismerik saját hiányosságaikat, és ezeken a területeken
fejlesztik magukat.  Ez mind a „szív”,  mind a „fej” készségekre vonatkozik.  (Sokféle buktató lehetséges,
például spirituálisan fejlett egyének jogi csapdákba sétálhatnak a földvásárlásnál; vagy praktikus érzékkel
megáldottak azzal bajlódhatnak, hogy még nem tanultak meg őszintén, szívből kommunikálni a közösség
felé.) 

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 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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