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SZERKESZTŐSÉGI

Egy hírlevél  készítésénél  a  hírek  összeválogatása  bizonyos  mértékben  mindig  szubjektív.  Én igyekszem
minél  több  olyan  hírnek  helyt  adni,  amely  közvetve  vagy  közvetlenül  kapcsolódik  az  Élőfalu  Hálózat
tevékenységéhez.  Sokszor  azonban  megremeg  a  „ceruza”  (pontosabban  a  billentyűzet)  a  kezemben.  Új
világban élünk: Konferencia konferencia hátán. A nagy kérdés, hogy „Megy-e előrébb a világ„ ezek nyomán?
Persze  mi  nem dönthetjük  el,  csak  bizakodunk.  Az mindenesetre  borítékolható,  hogy például  egy ilyen
„Fenntarthatósági  konferencia”  költségvetéséből  a  visnyeszéplaki  közösség  simán  fel  tudna  húzni  egy
közösségi házat, ahol végre elég tér lenne a rengeteg helyi programnak, képzéseknek, előadásoknak, a helyi
iskolának. S akkor talán Visnyeszéplak is szervezhetne egyszer egy konferenciát….
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1



TARTALOMJEGYZÉK:

A rövid ellátási láncok jelene és jövője, az önkormányzatok lehetőségei …….……………………….. 2. oldal
Bolyavári Esték, 2014. nov. 14. Fidusz: Földzsákmányolás ..........………............................................. 2. oldal
Magyar Fenntarthatósági Csúcs, 2014 …………………………………………………………………. 3. oldal
Emlékeztető: Gyümölcsészeti találkozó, Drávafok, 2014. november 21-23. ........……………..…........ 4. oldal
GEN Hírek: Mély Demokrácia képzés ..…….….………………….………...………............................ 5. oldal
Nagyecsér tanyaközpont újjáélesztése  …………………….…….……....….....................................…. 6. oldal
Könyvajánló: A Magyar Föld Sorsa ……………………………..……………….................................. 6. oldal
Kislábnyom ……………………………………………………………………………………………. 6. oldal
Hirdetés: Kiadó parasztház Visnyeszéplakon ……….…………………………………………………. 7. oldal
Hobbitház a Felvidékről ……………………………………………………………………………….. 7. oldal

KONFERENCIA: 
A RÖVID ELLÁTÁSI LÁNCOK JELENE ÉS JÖVŐJE, AZ ÖNKORMÁNYZATOK

LEHETŐSÉGEI 

Időpont: 2014. november 13. 
Helyszín: Budapesti Francia Intézetben (1011, Budapest, Fő u. 17.) 
A konferencia legfontosabb témái:
- Nemzeti, helyi, önkormányzati stratégiák: technikai, gazdasági és jogi eszközök bemutatása
- Rövid ellátási láncok és közétkeztetés: nehézségek, megoldások, alternatívák
- Az európai források hatása a fenntartható mezőgazdaságra
- A Vidékfejlesztési Program (2014-20) REL tematikus alprogramja 
A konferencia előadói között szerepel: Rabhi, az „Oázis mindenütt” (Oasis en tous lieux) elv megalkotója, 
valamint Pascal Chevalier, CNRS kutató, a Montpellier Egyetem professzora 
A konferencia végén Philippe Borrel Sürgősen lassítsunk! (Urgence de ralentir) című filmjét nézhetik meg a 
résztvevők. 
A rendezvény szervezésének közreműködői: 
A Budapesti Francia Intézet 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK)
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH)
Földművelésügyi Minisztérium (FM)
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH)
Francia-Magyar Kezdeményezések (INFH) 

BOLYAVÁRI ESTÉK ‒ 2014. NOVEMBER HAVÁNAK PROGRAMJAI

2014. november 14.  FIDUSZ (Fidrich Róbert): Földzsákmánylás ‒ A zsebszerződésektől Indonéziáig
A földzsákmányolás nem elszigetelt hazai jelenség, hanem egy globális problémakör része. A termőföld, az
ivóvíz megőrzése és az élelmiszertermelő képesség fenntartása az erőforrások szűkössé válásával ma már
egyre inkább stratégia fontosságúvá válik, emellett spekulációs célú befektetések célpontjává is lett. Globális
szinten a földzsákmánylás mértéke mára már meghaladta a százmillió hektárt (egyes szerzők szerint a 200
millió hektárt is). 
A földzsákmánylás  egyik  hajtóereje  az  agro-üzemanyagok  iránti  növekvő  igény.  Afrikában  és  Délkelet-
Ázsiában is sok millió hektárt tesznek ma már ki azok a befektetések, ahol bioüzemanyag célú növények
termesztésébe fogtak – sok esetben a helyi közösségek elől elvéve a területeket, kiirtva az esőerdőket. Az
agro-üzemanyagok  ráadásul  –  közvetve  vagy  közvetlenül  is  –  az  élelmiszernövényekkel  versengenek  a
termőterületekért, nem véletlen, hogy az elmúlt években számos tanulmány figyelmeztetett arra, hogy jórészt
az agro-üzemanyagok felelősek az élelmiszerárak az elmúlt években tapasztalt drasztikus emelkedéséért.
2014. november 21. Tünde és Géza: "Magyar hieroglif írás"
2014. november 23. Téli-araszoló lepkék rajzása, délutáni séta az erdőben. Vezeti: Zoli bácsi 
2014. november 28. Tóth Bálint: Az Úr megkeményíté a Fáraó szívét? Az „Oszd meg és uralkodj?”technika
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alkalmazása a történelemben és a jelenben
BolyaFészek
Helyszín: 1067 Budapest, Csengery utca 62/b. fsz. 1.
Időpont: Az előadások este 7-kor kezdődnek.
Kapcsolat:  távbeszélő:  312-68-77,  Panni:  06-20/237-33-20,  távlevél:  bolyanyo@freemail.hu  és
bolyapo@gmail.com

MAGYAR FENNTARTHATÓSÁGI CSÚCS, 2014

Konferencia és kiállítás
A felelősen gondolkodó és cselekvő emberek éves találkozója
Fókuszban a klímaváltozás, és egyik fő oka, az erőforrások pazarló használata
Időpont: 2014. november 19. (szerda) 9.00 - 17.30
Helyszín: Budapest, Danubius Hotel Arena

Fővédnökök:
Láng István, akadémikus, a Brundtland Bizottság tagja
László Ervin, a Budapest Klub alapító elnöke, világhírű filozófus, író
Juhász Árpád, geológus

A Magyar Fenntarthatósági Csúcs 2014 konferencia fókuszában a klímaváltozás hatásainak érzékelhető 
erősödése, kiváltó okai és közülük is a pazarló fogyasztásnak a szerepe áll. A klímaváltozás ténye adott. 
Rohamosan változik életünk minősége. Szembenézésre s más életmódra felkészülésre van szükség. Mit kell 
tennünk ennek érdekében? Útját lehet-e állni az emberiség – egyének, cégek, társadalmak – egyre növekvő, 
pazarló, pocsékoló fogyasztásának? Lehet-e reménykedni meglévő emberi, üzleti, társadalmi, környezeti 
rendszereink működésének harmonizálásában és új, együttműködő, összekapcsolódó rendszerek 
létrehozásában fennmaradásunk és jövőnk érdekében? Mindebben mi lehet az üzleti szektor feladata? Van-e 
esélye a kapitalizmus etikussá válásának? Teszünk-e egyre többen és többet azért, hogy az üzleti, a társadalmi
és a környezeti haszon maximálása egyforma fontossággal bírjon, és ez tudatossá is váljon?

Program:
1. Blokk: Klímaváltozás és az erőforrások pazarló használatának összefüggései
(Előadók: Láng István, Faragó Tibor, Bartholy Judit, Ürge-Vorsatz Diána, V. Németh Zsolt, Hevesi
Zoltán Ajtony)
2. Blokk: A világ esélye az etikus kapitalizmusra a fenntartható fogyasztásért és az éghajlatváltozás
elkerüléséért
(Előadók: Kerekes Sándor, László Ervin, Garaczi Imre)
Délután:
I. szekció
1. Kerekasztal-beszélgetés a klímaváltozásra felkészülés gyakorlati teendőiről.
Beszélgetőpartnerek:
Bencsik János az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottságának alelnöke
Hetesi Zsolt fizikus, a PTE KTK tudományos főmunkatársa
Kovács Lajos elnök, Klímabarát Települések Szövetsége
Bart István igazgató, MEHI (Magyar Energiahatékonysági Intézet)
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Kárpáti József elnök, ÉVOSZ-MAKÉSZ
2. Kerekasztal-beszélgetés a pazarló fogyasztás visszafogásának esélyeiről.
Beszélgetőpartnerek:
Kovács László elnök, Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége
Dzubay László igazgató, MGYOSZ Környezetvédelmi és Infrastrukturális Igazgatóság
Farkas István ügyvezető elnök, MTVSZ
Andacs Noémi, Tudatos Vásárlók Egyesülete
II. szekció
A hármas jóllétre tekintettel levők jellemzője, filozófiája, az etikus üzleti magatartásmód 
elterjedésének esélyei
1. Kerekasztal-beszélgetés  az emberi, környezeti, üzleti, társadalmi érdekek harmonizálásának előnyeiről, 
üzleti és globális hasznáról és gyakorlatáról.
Beszélgetőpartnerek:
Brezovits László igazgató, Környezettudományi Intézet Alapítvány
Horváth Anna, a NESsT országigazgatója
Ruzsa Ágota, a Globális SOL vezetőségi tagja, a SOL Hungary Alapítvány elnöke
2. Kerekasztal-beszélgetés az emberi értékrend visszaállításának esélyeiről, az etikus üzleti és emberi 
magatartásmód és gondolkodásmód számonkérésének következményeiről.
Beszélgetőpartnerek:
Bognár Károly, a  KÖVET Egyesület ügyvezető igazgatója
Kolossváry Judit, a Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társasága vezetőségi tagja
Kulcsár Tibor vezérigazgató, Kulcs-Soft Nyrt
Pozsonyi Gábor, a Magnet Magyar Közösségi Bank vezérigazgató-helyettese
A kerekasztal-beszélgetések interaktívak, a közönség aktív közreműködésével!
Részvételi szándékát, kérjük, jelezze: „FCScivil” tárggyal a konferencia@piacesprofit.hu e-mail címen.
Bizonyos létszám erejéig ingyenes részvételi lehetőséget biztosítanak!

EMLÉKEZTETŐ

KÁRPÁT-MEDENCEI  GYÜMÖLCSÉSZETI  HÁLÓZAT  2014.  ÉVI
GYÜMÖLCSÉSZETI  TALÁLKOZÓJA

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
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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
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

GEN HÍREK: MÉLY DEMOKRÁCIA KÉPZÉS

Időpont: 2014. november 21-23
Helyszín: Misamaa, Észtország
Részleteket megtudni, és jelentkezni az alábbi drótposta címen lehet: liina.jarviste@gmail.com
Bár a képzés a messzi északon, Észtország egy falvacskájában lesz, talán érdemes pár szót szólni magáról a 
módszerről.
Mi a köze a demokráciához, és miért mély?
Nos, ez a fajta döntéshozás nem annyira a többség igazába és annak jogosságába vetett hitről szól, inkább 
arról, hogy miként tud egy közösség odafigyelni a saját döntéseit kialakító racionális és érzelmi 
folyamatokra, miként tudja meghallani a leghalkabb véleményeket is.
A módszer atyjától, Arnold Mindelltől pont emiatt kapta a „mély” jelzőt is. A döntések, vélemények és 
érdekek nemcsak az érvek szintjén találkoznak egymással, hanem mélyebben, a közösség érzésvilágában is.
Személyesen is fejlődhetünk azáltal, ha társaink segítségével jobban rálátunk a saját ‒ néha tudattalanul 
bekapcsoló ‒ reakcióinkra, vagy ha észrevesszük, mely szerepekbe csúszunk bele ösztönösen, amikor részei 
vagyunk egy közösségnek, csoportnak.
A módszerről jelenleg főleg angol nyelvű leírások álnak rendelkezésre:
http://www.aamindell.net/1293/deep-democracy-politics/a-brief-summary/
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http://www.deep-democracy.net/index2.php
http://en.wikipedia.org/wiki/Process-oriented_psychology
Illetve ez a magyar nyelvű könyv: Arnold Mindell: Nyitott Fórumok. Demokrácia minden szinten. Pilis-Print 
Kiadó, 2009. 

NAGYECSÉR TANYAKÖZPONT ÚJJÁÉLESZTÉSE

Nagyecsér egy olyan, egykor párszáz fős település a borsodi Mezőségben, amelynek nemrég egyetlen lakója
sem  maradt.  Szerencsére  csak  átmenetileg!  Ma  már  két  házban  állandóan  laknak,  és  ötbe  járnak  el
rendszeresen.  A többi  az  enyészeté.  Megdöbbentő  az  elvadult  utcák  látványa,  és  reményt  adó a  néhány
„úttörő” munkája. 2-3 százezer forintért lehet házat venni, amihez kisebb-nagyobb kert is tartozik. 
Igyekszünk  összefogást  szervezni  a  település  jövője  érdekében  ‒  a  legelső  lépéseknél  tartunk.  Szükség
lenne támogatókra, önkéntes segítő kezekre, érdeklődőkre.  
Folyik  a  katolikus  kápolna  renoválása.  A  tetőre  fólia  és  cserépborítás  került,  de  még  vannak  hátra
munkálatok.  Takarításhoz,  tereprendezéshez  várunk  önkénteseket.  Szállás  Bözsi  néni  jó  állapotú,  fűtött
házában. Ő már beköltözött a szomszéd faluba, de a nagyecsérért tenni akaróknak ingyen szállást biztosít
ottani korábbi lakhelyén. 
A falu helytörténeti  gyűjteményét  jelenleg Kiss Mátyás népi iparművész őrzi Mezőkövesden. Szeretnénk
Nagyecséren létrehozni megfelelő helyet ennek bemutatására. 
Kapcsolat: Tóth család: 70/ 345 1001  és (06 1) 258-0127 (nem használ e-mailt). 
Kérünk, továbbítsd ezt az üzenetet potenciális érdeklődőknek!
Nagyecsér a térképen:
https://www.google.hu/maps/place/Nagyecs%C3%A9r+tanya+42,+Mez%C5%91nagymih%C3%A1ly,
+3443/@47.7678433,20.7885788,543m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x4740c7e2a1b26101:0x47e8d3bfd43d738?hl=en

KÖNYVAJÁNLÓ: 
A MAGYAR FÖLD SORSA. FÖLDVISZONYAINK MÚLTJÁRÓL ÉS JELENÉRŐL A 
JÖVŐNEK
A kötet  Andrásfalvy  Bertalan,  Ángyán  József,  Márai  Géza,  Molnár  Géza  és  Tanka  Endre  tanulmányait
tartalmazza. Kiadta: AGROINFORM Kiadó, Budapest, 2014. 
A nemzetek modern-kori biztonságát a természeti erőforrásaik minősége, mennyisége, állapota továbbá azok
megőrzése határozza meg. Milyen intézkedésekre van szükség termőföldünk védelméhez? Hogyan alakul a
magyar föld jövője?
A tudományos  igénnyel  készült  tanulmánykötetben  neves  szerzők  arra  tesznek  kísérletet,  hogy  a  hazai
földügy  évezredes  Kárpát-medencei  történetiségének  és  mai  alakulásának  a  nemzeti  megmaradás
szempontjából sorshatározó lényegét feltárják.

KISLÁBNYOM. V. évfolyam 9. szám
GreenDependent Egyesület hírlevele
A tartalomból:
Nettó zéró energiás, zéró karbon épület? 
Kislábnyomos életmód: Kanadai napenergia-közösség
Őszi kislábnyomos tippek 
Energia Közösségek újratöltve 
Egy falu, ahol senkit nem kell segélyezni 
Olvasnivaló: A bőség kertje
Néznivaló: Katie terményei; Volt egyszer egy erdő (Luc Jacquet filmje)
http://kislabnyom.hu/hir/kislabnyom-hirlevel-66-szam
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https://www.google.hu/maps/place/Nagyecs%C3%A9r+tanya+42,+Mez%C5%91nagymih%C3%A1ly,+3443/@47.7678433,20.7885788,543m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x4740c7e2a1b26101:0x47e8d3bfd43d738?hl=en
http://en.wikipedia.org/wiki/Process-oriented_psychology
http://www.deep-democracy.net/index2.php


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 

HOBBIT HÁZ A FELVIDÉKRŐL
http://www.hirek.sk/video/20141102184259/Hobbit-haz-epult-Kassa-mellett.html

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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