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AZ ÚJ ESZTENDŐ MARGÓJÁRA
„Azért élünk, hogy a rosszat jóra változtassuk, a csorbát egészre, a bút örömre.
Az ember az egyetlen élőlény, aki lépes ÁTLÉNYEGÍTENI a világot.
Sok sikert ehhez a 2015-ös esztendőben, legyen ez a VÁLTOZÁS éve mindnyájunknak!”
https://www.youtube.com/watch?v=Sl6Z4lcRkoM

Géczy Gábor újévi gondolataival s a tőle kapott kis verssel kívánunk Gyümölcsöző Új Esztendőt minden 
kedves olvasónknak!
2015. január 6-án, Vízkereszt napján
Namzi és Judit
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MAGFALVI PROGRAMTERVEK, 2015. január
Január 6-13. Kondra József Magfalván gyógyít (jelentkezés: 20/279-1750)

Január 7-8. Teremtés konferencia

Január 10. Szántai Lajos: Egészség = igazság (MNGY Bp)

Kondra József tanfolyam (Magfalva)

Január 11.     Géczy Gábor: Természettörvények (MNGY Bp) 

Kondra József tanfolyam (Magfalva)

Január 15.      Disznóvágás Magfalván (jelentkezés: 20/495-4601)

Január 17-18. Balatonfelvidék – Velemér szakrális földrajz túra (jelentkezés: 20/238-5137)

Január 23.     Egész napos előadások Bóly (Baji Béla, Tóth Ferenc, Géczy Gábor)

Január 24.     Döme Táncháza (Gomba)

Január 24-25. MAGos gyógyító továbbképzés: Belső utakon (Géczy Gábor)

Január 26.    MAG program I. előadás Kéthollós Könyvesbolt (Géczy Gábor)

Január 31.    Molnár V. József: „Valaki bennem él tovább…” (MNGY Bp.)

Pap Gábor: „Mi dolgunk a világon?” (MAG képzés Pécs)

Február 1.   Géczy Gábor: Képalkotás magyar nyelven (MNGY Bp.)

Az egyes programokról bővebben: Géczy Gábor "MAG " magyar@vnet.hu, T: 20/3456787

KÖNYVAJÁNLÓ

BESZÉLGETÉSEK AZ ÖNELLÁTÁSRÓL 2.
Megjelent az „önellátás kiskátéjának” második része!
A sorozat második részében folytatjuk a beszélgetéseket Krisna-völgy és más hazai ökofalvak lakóinak két 
évtizedes biogazdálkodási és életmód-tapasztalatairól, és tudásukat újabb tizenöt dialógusba sűrítettük.
Ismét kérdések százaira válaszolva adjuk át az interjúalanyok tudásának legjavát. A dialógusokat számos 
recepttel, gyakorlati útmutatóval egészítettük ki, és olvasmányos formában adjuk közre.
A Beszélgetések az önellátásról 2.-ben körüljárjuk többek között:
Hogyan készítsünk házilag natúr kozmetikumokat? … Hogyan kell kemencét építeni és kenyeret sütni? … 
Milyen módon készíthetünk tejtermékeket, sajtokat? … Hogyan lehet előállítani a villamos áramot családi 
léptékben? … Milyen módszerrel őrizhetjük meg az egészségünket, és milyen módon kezelhetők a 
betegségek az önellátás körülményei között? …  Hogyan kezdjünk neki a méhészkedésnek, hogyan juthatunk
saját mézhez?
15 fejezetben, 360 oldalon, 117 fényképpel és magyarázó rajzzal, valamint 83 keretes résszel, és több 
száz recepttel fűszerezve. 
A második rész megrendelhető 3600 Ft-ért! A mintegy 1200 Ft-os csomagolási és postázási költséget 2015. 
január 31-ig átvállaljuk! 
A kiadótól való megrendelés módja:
Küldje el megrendelését e-mailben a kun.andras@okovolgy.hu vagy az info@okovolgy.hu címre, melyben 
adja meg az alábbi adatokat:
név, E-mail cím,  postázási cím,  rendelt darabszám

Budapesti, székesfehérvári és veszprémi olvasóink figyelmébe ajánljuk, hogy könyvünk a  Zöldbolt.hu
internetes felületen is megrendelhető, illetve a honlapon szereplő címeken átvehető.
Öko-Völgy Alapítvány
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Megjelent az Őrség és Göcsej hagyományos almafajtái című könyv!
A könyvet a Göcsej Természetvédelmi Alapítvány (http://www.gocsejta.hu/) gondozásában adták ki. Többek
között helyet kaptak benne Kovács Gyula pórszombati erdész, a Tündérkertek-mozgalom megálmodója és
elindítója, valamint Ambrus Lajos író, pomológus írásai is.
A 268 oldalas, színes képeskönyv hiánypótló: az elmúlt több mint 100 évben nem jelent meg olyan mű a
régió  almafajtáiról,  amely  képpel,  szöveggel  összegzi  a  területen  fellelhető  gyümölcsészeti  értékeket.  A
könyv gyümölcsész-bibliográfiát is tartalmaz: ez szintén kuriózum a szakirodalomban, ilyen még soha, sehol
nem  jelent  meg  Magyarországon,  teljesen  új  gyűjtés  eredménye.  Az  Őrség  és  Göcsej  hagyományos
almafajtáit hat szerző, és ezen felül tizenkét közreműködő jegyzi, a könyv megjelenése sokak támogatásának
köszönhető.
A könyv sok hasznos tudnivalót tartalmaz (nem csak szakértők számára élvezhető módon) a hagyományos
almafajták múltjáról, jelenéről, szaporításáról, feldolgozásáról. Ára: 2850 Ft
A beszerzési helyek aktuális listája itt: http://www.gocsejta.hu/
Egyéb lehetőségek megbeszélése: Darázsi Zsolt 0630-520-5968
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RÜGY KÖZÖSSÉG HÍRE
2014. január elsejével indult a nagyrészt a Helykeresők csapatából szerveződött szentendrei együttlakás. A
400m2-es házban hat szoba, rendezvényekre kiváló óriási nappali és vendégszoba található. 2015 első pár
hónapjában több szoba megüresedik,  ide várunk jelentkezőket.  A RÜGY-ben a közösségi  élet  gyakorlati
megtapasztalására vágyó emberek találhatják meg a helyüket és szerezhetnek értékes tapasztalatot, a társas
lét  minden  nehézségével  és  szépségével  együtt.  A közösségi  élet  tehát  nem sima  bérleti  viszont  jelent
időnkénti kapcsolódással, hanem rendszeres találkozást, egymásra figyelést és együttműködést az élet több
területén. Ezzel összhangban az ideköltözés egy folyamat eredménye lehet, aminek első állomása az, hogy az
érdeklődő pár napot vendégként nálunk tölt. 
Kapcsolat és további információ:
https://www.facebook.com/pages/R%C3%9CGY-K%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9g/1416795685255311 
Gerzsány Róbert

BOLYAVÁRI ESTÉK
2015. január 9. Mihályfi Márta: Mexikói útibeszámoló  

2011 és 2013-ban Mexikóban végeztem néprajzi kutatásokat. 
Mexikói  útibeszámoló,  indián  falvak  mindennapjai  és  ünnepei  mazaték,  tzeltal,  tzotzil,  indiánok
körében.  A  hagyományos  dél-mexikói  orvoslás  alapjai.  Mi  a  betegség  és  az  egészség?  A
gyermekvárás, születés és gyermekágy szokásai. Szertartások: azték táncok, naptánc, látomáskeresés,
izzasztókunyhó. (Az előadáson lehetőség van mexikói és guatemalai kézműves tárgyak, kedvességek
vásárlására.)

2015. január 16. Vágvölgyi Gusztáv (Pabló): A közösségi minőségre irányuló kutatás eredményeiről.
Mi az ami akadályoz és mi az ami segít bennünket a közösség-alkotásban? 

2015. január 23. Sudár Balázs: A honfoglalás viselete, Magyar őstörténet; Könyvbemutató.
Képekkel  illusztrál  ismertetés  az  uráli  ásatásokról,  és  az  etelközi  leletekről.  
http://www.helikon.hu/termek/ismeretterjesztes/tortenelem/  A-honfoglalok-viselete-Magyar-
ostortenet-1/1884/

BolyaFészek
Időpont: Az előadások este 7-kor kezdődnek.
Helyszín: 1067 Budapest, Csengery utca 62/b. fsz. 1.
Kapcsolat: távbeszélő: 312-68-77, Panni: 06-20/237-33-20, távlevél: bolyanyo@freemail.hu és 

bolyapo@gmail.com

ANTOINE BRUY FRANCIA FOTÓS A KIVONULÓKRÓL 
Antoine  Bruy  francia  fotós  három  éven  át  stoppolt  keresztül-kasul  Európán,  hogy  olyan  emberekkel
találkozzon,  akik  úgy döntöttek,  kivonulnak a  társadalomból  – az  ő  szavaival:  „lekapcsolják  magukat  a
hálózatról” –, és megpróbálnak gazdaságilag teljesen függetlenül, önfenntartóan élni a városoktól távol. A
Pireneusok, az Alpok és a Kárpátok elhagyatott helyein, úttalan utakon járva tizenöt olyan családdal töltött el
hosszabb  időt,  akik  korábban  sosem foglalkoztak  földműveléssel,  de  nem tudtak,  nem akartak  többet  a
városban élni, ezért önerőből megtanultak a természettel és a természetből élni. 
„Ezek az  emberek  azt  a  radikális  utat  választották,  hogy maguk  mögött  hagyják  a  régi,  teljesítményen,
hatékonyságon és fogyasztáson alapuló életüket.  Ahogy bármiféle terv vagy előre meghatározott  útvonal
nélkül, találkozásokra és a szerencsére alapozva a nyomukba eredtem, én is egy hasonló beavatáson estem
át” – írta a projektjéről Bruy, aki sokszor hetekig, hónapokig együtt él egy-egy családdal Franciaországban,
Svájcban, Spanyolországban, Walesben és Romániában „
Forrás: http://index.hu/nagykep/2014/12/20/antoine_bruy_scrublands/

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
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