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A  KÁRPÁT-MEDNECEI  GYÜMÖLCSÉSZ  HÁLÓZAT  HÍREI

„OLTÓGALLYAK NYOMÁBAN” V.          
Ősi gyümölcsfajták – előadás és csemetevásár
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit az Öko-forrás Alapítvány gyümölcsgazda képzési sorozatának ötödik 
eseményére.
Időpont: 2014. november 8. szombat 10 óra
Helyszín: Budakeszi Vadaspark, Foglalkoztató Központ. GPS koordináták:47.521923 / 18.935854 (a 

Vadaspark bejárata felé tartó gyalogút bal oldalán egy szép, fából, üvegből épült házacska)
Előadók:  
dr. Barna Tamás http://barnaesfiai.hu/regi-gyumolcsfa-fajtak-kerteszete 

Fő témák: fajtaismertető ősi gyümölcsfafajtáinkról: alma, körte, cseresznye, meggy, kajszi és 
őszibarack

Endrődi László http://www.gyokeritato.hu 
Fő  témák:  hogyan  és  miképp  indul  be  a  facsemeték  erőteljes  növekedése  a  „gyökéritató
„alkalmazásával             

12-16 óra között a „Barna és fiai” faiskola nagy választékban kínál ősi, régi gyümölcsfajtákból 
szabadgyökerű fácskákat.

Részvételi hozzájárulás: a részvétel díjtalan, kérjük, részvételi szándékát jelezze az onkepzokor@t-online.hu 
címen. 

A képzés a Pilisi Parkerdő Zrt. és az Öko-forrás Alapítvány együttműködésében valósul meg.

Tisztelettel meghívjuk a 
KÁRPÁT-MEDENCEI GYÜMÖLCSÉSZETI HÁLÓZAT 2014. ÉVI GYÜMÖLCSÉSZETI 
TALÁLKOZÓJÁRA
Helyszín: Drávafok, Fodor-kúria
Időpont: 2014. november 21-23.
A találkozó fő témája: A földolgozás szerepe a gyümölcsészetben, a gyümölcsészet szerepe a vidék magára 

találásában.
Program:
Péntek
17.00-tól Érkezés
18.30-19.30 Batyus vacsora
19.30-tól Kötetlen program: filmvetítés, pálinkakóstoló hozott pálinkákból …
Szombat
7.30-8.30 Reggeli
8.30-12.00 Beszélgetés: a földolgozás szerepe a gyümölcsészetben, a gyümölcsészet szerepe a vidék magára 

találásában 
Előadások:

Lantos Tamás: Gyümölcsföldolgozás: híd a gyümölcsészet és a táj szerveződése között
Zaja Péter: Élőfalvak és gyümölcsészet

12.00-13.00 Ebéd
13.30-14.30 a) Gyümölcsfajta és gyümölcstermék bemutató hozott gyümölcsökből, készítményekből.

b) Hozott növényi szaporító anyagok ajándékozása, cseréje (magok, oltóvesszők, alanyok, oltványok 
…)

14.30-16.00 Tündérkertek Magyarországon (Egyeztetés alatt)
15.30-17.00 A délelőtti beszélgetés folytatása. Előadás: Göcsej természetvédő Alapítvány: Dél-Dunántúli 

Gyümölcsészeti Hálózat terve
17.00-18.30 A gyümölcsészeti hálózat aktuális teendői: tervezés, megbeszélés (Megbeszéljük többek között 

Danis Gyuri hagyatékának/gyűjteményének gondozását)
18.30-19.30 Vacsora
20.00-tól A gyümölcsföldolgozás viszontagságai Magyarországon
Bevezető előadás: Szabadkai Andrea

2

http://barnaesfiai.hu/regi-gyumolcsfa-fajtak-kerteszete
http://www.gyokeritato.hu/


Vasárnap
7.30-8.30 Reggeli
8.30-13.00 Kirándulás: (1) Drávához, (2) Markóci gyümölcsény és gyümölcsös
13.00-14.00 Ebéd
14.00-tól Elutazás
További információk:
Kérünk mindenkit, ha van cserére vagy ajándékozásra szánt gyümölcsfa oltványa, oltóvesszője, bármilyen
vetőmagja vagy más növényi  szaporító  anyaga,  azt  hozza magával.  A gyümölcsfajta  és  gyümölcstermék
bemutatóra bármilyen gyümölcsöt szívesen látunk.
Gyakorlati tudnivalók:
Jelentkezés: Akik részt szeretnének venni a találkozón, legkésőbb november 15-éig jelezzék a meghívó végén
megadott címeken! (Az előzetes bejelentés nélkül érkezőknek nem biztos, hogy tudunk szállást és étkezést
nyújtani.)
Megérkezés: péntek 17.00 órától
Szállás: a drávafoki Fodor-kúriában: 6 szoba, összesen 26 ágy, három zuhanyozó.
Ellátás: szombaton reggeli, meleg ebéd és vacsora, vasárnap reggeli és meleg ebéd. (A péntek esti batyus 
vacsora hozott ennivalókból.)
Kérünk mindenkit, hogy hozzon magával törölközőt, papucsot, valamint péntek estére vacsorát, illetve – aki
teheti – hálózsákot vagy ágynemű huzatot. A 26 fő feletti résztvevők csak matracon, saját hálózsákban tudnak
aludni.
Utazás: A vonattal érkezőket Sellyéről kérés esetén költségtérítés ellenében autóval szállítjuk Drávafokra.
Útiköltséget nincs módunkban téríteni.
Részvételi  díj:  A találkozót  a  Norvég  Civil  Támogatási  Alap  az  NCTA-2014-8379-E  számú  programja
támogatja, ezért a részvételi díj csak 4.000 Ft/fő a találkozó teljes idejére, ami magába foglalja a szállást,
ellátást és a programot.
Elérhetőségeink:
Gedő Ibolya (30-3898345) vagy Lantos Tamás (20-3472686)
Vonalas telefon: 73-352 333
E-mail: ormansagalapitvany@gmail.com

RÜGY KÖZÖSSÉG ‒ HELYTEREMTŐK, NYITOTT SZOMBAT
Minden hó első szombatján megnyitjuk a kapukat az érdeklődők számára. A Nyitott szombat létrehozásával
az volt a célunk, hogy összehozzuk a közösség tagjait és azokat, akik szeretnének többet megtudni rólunk és
érdeklődnek a közösségi életforma iránt.
Mindig van elvégzésre váró munka, időjárástól függően bent vagy kint. Az ittléteddel segítesz a közösségnek
és te is tanulhatsz. Egyik állandó tevékenység az önköltségi alapú közös ebéd készítése, ami csak akkor jön
létre, ha elég dolgos kéz és alapanyag együtt áll. Néhány munka a teljesség igénye nélkül: rőzserendezés,
tűzifaaprítás,  ágyás  tisztítása  és  előkészítése,  metszés,  lomtalanítás,  eresz-takarítás,  bútorápolás,
tereprendezés. Munkás cipő és kesztyű szükséges lehet.
A találkozók 10 órakor nyitó körrel kezdődnek és kora délutánig tartanak. Kívánság szerint bemutatjuk a
házat, az itthon lévőket és válaszolunk a kérdésekre.
Novemberben a Halottak Napja miatt kivételesen nem a hó első szombatján, hanem 8-án 10 órától várunk
téged is egy látogatásra. Ha lehet, kérjük, jelezd előre a jöveteledet.
Helyszín: Szentendre, Rekettye utca 8.
Szeretettel várunk téged is!

A GATE Zöld Klub szervezésében: XIII. ZÖLD FORGATAG
3 nap ‒ 2 helyszín ‒ közel 20 előadó 
Helyszín: A B kollégium Gorka termében és a Kosáry Domonkos Könyvtár és Levéltárban
Ideje: 2014. november 11-12-13
Egy kis ízelítő, mire is számíthatunk:
- Bemutatkozik a GATE Zöld Klub által megálmodott egyetem zöldítő törekvés, a ZEFiRe - Zöld Egyetem 

3

https://www.facebook.com/szie.zefire


Fenntarthatósági Rendszer
- Beleshetünk a ZEFiRe kulisszái mögé, példákat és jó gyakorlatokat osztanak meg velünk más 
magyarországi egyetemek (BME, SZTE, BCE)
- Te tudod, hol köt ki a hulladék, amitől könnyes búcsút veszel? Előadást tart a Zöld Híd. 
- E-book vs könyv. Te melyiket használod? Szilágyi Artúr fenntarthatósági szakértő előadása segít a 
választásban.
- És ha már e-book, akkor mi a könyvtárak szerepe a környezet védelemben? Barna Mariann a Kosáry 
Domonkos Könyvtárból lesz segítségünkre a kérdés megválaszolására.
- Fejezetek a környezetvédelem pszichológiájából ‒ Az Új Környezeti Szemlélet, a nagy paradigmaváltás, és 
amit biofília-elméletről tudni kell. Előadást tart Novák Bálint a PTE Bölcsészkaráról
- Milyen az élet a kapitalizmus nélkül? Alternatív közgazdasági rendszerek elméletét mutatja be Pataki 
György a Corvinus Egyetemről.
- És ez még CSAK az ízelítő ... :)
További részletekért kísérd figyelemmel az esemény facebook oldalát! 

EMLÉKEZTETŐ: 
KÖRNYEZETVÉDELMI HÓNAP A FRANCIA INTÉZETBEN 
2014. november 5. Szerda 18.00 
Luc JACQUET:  Volt egyszer egy erdő, francia dokumentumfilm, 78 perc, 2013.
„Luc Jacquet filmje egy csodálatos utazásra invitálja nézőit, mely során olyan perspektívából ismerhetjük 
meg környezetünket, melyre korábban nem volt lehetőség. Láthatjuk, hogyan alakultak és formálódtak 
Földünk legnagyobb esőerdői, azok a lélegzetelállító, az ember számára ez idáig zárt világok, melyeket 
napjainkban a kipusztulás veszélye fenyeget.”
2014. november 6. csütörtök 18.00
Az energetikai átmenet kihívásai
Közreműködik: Ürge-Vorsatz Diána, fizikus, klímakutató, a budapesti Közép-Európai Egyetem 
környezetvédelmi tanszékének professzora, az Éghajlat-változási Kormányközi Testületben végzett 
tevékenységét 2007-ben Nobel-békedíjjal ismerték el. Ámon Ada igazgató, EnergiaKlub; Boda Zsolt 
tudományos főmunkatárs, MTA TK, Orbán Anita energiabiztonságért felelős utazó nagykövetasszony. 
2014. november 13. csütörtök 9.00-19.00
Családi gazdaságok ‒ Rövid értékesítési láncok, az önkormányzatok szerepe
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött !
Közreműködik, többek között:
Pierre Rabhi algériai származású, Franciaországban élő mezőgazdász, az Oasis en tous lieux (?Oázis 
mindenütt?) elv megalkotója,
Pascal Chevalier a Montpellier III. Egyetem tanára, a vidék és helyi fejlesztések mesterképzés társ-
szervezője, a CNRS földrajz és területfejlesztés osztály kutatója.
Filmvetítés: 17h   Philippe Borrel, Urgence de ralentir (Sürgősen lassítsunk!)
Vannak, akik nem rohannak minden áron, hanem hagynak maguknak időt. A dokumentumfilm-rendező, 
Philippe Borrel Európában, az Egyesült Államokban, Latin-Amerikában és Indiában forgatott olyan 
kezdeményezésekről, helyi közösségekről, civilekről, akik egy másfajta gondolkodásmódon alapuló 
életformát követnek. 
2014. november 20. csütörtök 18.00
A klímaváltozás következményei: az inváziós fajok
Mosonyi Szabolcs Csendes Gyarmatosítók című dokumentumfilmjét (2013, 26 perc) követően előadás és 
kerekasztal beszélgetés a szakértőkkel: Alain Roques az erdők állatvilágával foglalkozó kutatócsoport tagja 
(INRA Orléans); Botta-Dukát Zoltán az MTA doktora, intézeti igazgató, Funkcionális Ökológiai Osztály, 
Ökológiai és Botanikai Intézet; Rémi Le Besq és François Penaud vízpolitikával foglalkozó referensek a 
Loire-Bretagne Vízügyi Központból. 
2014. november 27. Csütörtök, 18.00
Klíma és innováció : innovatív megoldások a klímaváltozásra
Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet által létrehozott Tudás- és Innovációs Közösség (Climate-
KIC) részvételével. Innovatív megoldások a klímaváltozás visszaszorítására konkrét példákon keresztül. 
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Közreműködik: THANH-TAM LE, a Climate-KIC France igazgatója, magyarországi Climate-KIC projektek 
bemutatása.
A részletes programot utólag küldjük, valamint  elérhető lesz a Francia Intézet honlapján.
Szinkrontolmácsolást az összes konferencián biztosítjuk !
Kapcsolat: 
Pusztai Ildikó Együttműködési Koordinátor, Francia Nagykövetség, 
Technikai, tudományos és egyetemek közti együttműködési Osztály
1011 Budapest, Fő utca 17.
Tel: 06 1 489 42 61 E-mail: i.pusztai@inst-france.hu 

KIADÓ PARASZTHÁZ
Visnyeszéplaktól 4 km-re sárga csekk nélküli, ERDŐSZÉLI HÁZIKÓ bérelhető 2014. november 1-től 2015.
április 1-ig ! (esetleg hosszabb távon is)
50 négyzetméteres vályogház, 2 szoba, konyha, kamra. A házhoz tartozik egy 12 voltos napelem-rendszer,
ami elég a világításhoz illetve kisebb elektronikai eszközökhöz.
Finom vizet egy kerekes kútból lehet húzni, a fűtés izmos favágó karokkal és  fatüzelésű kályhákkal történik.
(Mosógép, hűtőszekrény, gáztűzhely jelenleg nincsen.)
Köves út a háztól 20 percnyi gyaloglásra van. A falucska most épp oly’ gyéren lakott,  hogy kiváló hely
elvonulásra, tündérekkel, erdővel való parolázásra...
Havi díj:10.000 azaz tízezer arany pengő.
Érdeklődni lehet Papp Zoltánnál: 30 248 08 96, zolisafari1@gmail.com 

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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