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SZERKESZTŐSÉGI

A már-már  hagyományosnak  mondható  Téli  Élőfalu  Találkozók  rendje  idén  télen  megszakad  (szabad
energiák, hiányos erőforrások stb. miatt).  De nem teljesen, amolyan kentaur megoldásként a MÉH Belső
találka vasárnapján nyílt napot tartunk Agostyánban. Részletek alább.
Jelen számban bőven merítettünk a Kisléptékű Termékelőállítók hírleveléből is. 
Kellemes szemezgetést!
namzi 
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GYŰRŰFŰI HÍREK
Gyönyörű helyen lakunk, ezt sokan tudjátok. Dombos, erdős, tág kitekintést nyújtó, természetközeli. Ennek
Hollandiába is  eljutott  a híre.  Immár 8 állandó holland lakónk van. Egy 2 gyerekes  család és 2 anya 2
nagylányával.  A tenger  fenyegetettségétől  menekülve telepedtek le  a  faluvégi  házakba.  Nagyon jól  érzik
magukat, nyelviskolában tanulják a nyelvünket.
Tavaly augusztustól szép, felújított úton juthatunk be a faluba. Az első 300 métert, ami a legzűrösebb volt,
leszilárdították, az utána következő körülbelül 2,5 km-es szakaszt kikátyúzták. Nagyon boldogok vagyunk,
egy időre újra autókímélőbb módon közlekedhetünk.
2014.  november  24-én  érkezett  meg  az  új  falubuszunk,  egy összkerékhajtású,  vadonatúj  Volkswagen.  A
rövid, havas időszakot könnyen áthidaltuk a sok lóerővel és a hóláncokkal.
A Gyűrűfűn működő Lovastanya Vendégház megkapta a 3 napraforgós minősítést, az Erdei Iskola pedig a 3
hunyoros minősítést (legmagasabb fokú ökoturisztikai minősítés). Várja idén is természetszerető vendégeit,
osztályait.
A közelünkben lévő Istenkúti forrásnál 2014 októberében mederkotrást végeztünk az Erdészet és a Nagyvátyi
Önkormányzat segítségével. Így a forrásvíz aknáját sikerül tisztán tartani.

Fridrich Ágnes,
Lovastanya Vendégház, Veronika Erdei Iskola, Gyűrűfű
Tel: 05/20/6655950, 06/20/6655960
https://www.facebook.com/fridrichagi
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„MÉH”  NYÍLT NAP  AGOSTYÁNBAN
2015. február 1.  vasárnap  11 órától
Ki az, aki csak látogatóba jött? Ki az, aki már itt maradna közöttünk?
 Kérdések – válaszok ( külső érdeklődők számára)  (napi díj:1000 Ft/fő) 
Egyéb hasznos információ:  

Az áramellátás napelemmel és szélkerékkel történik.

Természetvédelmi és Humánökológiai Oktatóközpont területén száraz  toelett(-ek) 3 kút, iható forrás, és szelektív 
hulladékgyűjtés működik. 

MEGKÖZELÍTHETŐ: 
Vonattal : a Budapest-Hegyeshalom vonalon, Tatáig, Tatától a helyközi, tardosi autóbusszal Agostyán után, a tábori 
buszmegállóig.
Autóval: Budapestről az M1-en vagy az 1-es főúton Tatáig, (a körforgalomnál a Komáromi tábla irányába) majd 
Agostyánon át a tardosi  úton a 7-es kilométerkőig, a természetvédelmi sorompón át, a kőszórt parkolóig.

Ebéd rendelhető. Bővebben: Labanc Györgyi <bakfitty@t-online.hu>   T: 30/419 5080

VISNYESZÉPLAKI HÍREK
A téli időszakban is gőzerővel folynak a tanfolyamok. Nemrég indult a tüzeléstechnikai ‒ vagy más néven
„kályhás” ‒ tanfolyam, igen nagy érdeklődés mellett. Egyre többen jönnek a környező településekről is a
tanfolyamainkra. Nem mestereket akarunk képezni, hanem a mindennapok során hasznosítható gyakorlati
tudást.  Ennek  jegyében  az  első  alkalommal  általános  ismereteket  kaptunk  a  helyes  tüzelésről
(Visnyeszéplakon mindenki fával fűt, ezért ennek itt kiemelt jelentősége van). Tervezzük, hogy a tavasszal
induló gyógynövényes és sajtos képzést is egy „nulladik” előadással kezdjük, ami szélesebb kör számára lesz
elérhető.
Ismét előtérbe került a közösségi épület megvalósításának kérdése. Mivel külsős pénzforrásokban, úgy tűnik,
nem reménykedhetünk, ezért most a saját erőforrásainkhoz próbáljuk igazítani a terveket. A tél a tervezés
ideje.
Hála a Kulturális Közmunkaprogramnak, újra van Visnyeszéplaki hírlevél, benne aktuális programok, közös
termékbeszerzések, telekocsi stb. Megjelenik hetente, elektronikus formában, de a hirdetőtáblára is kiteszünk
egy példányt.
namzi

ELŐADÁSOK A HÁLÓN
A nyugodt téli estékre ajánlunk néhány fontos előadást a figyelmetekbe.
Elsőként Leidinger Dani előadását: Leidinger Dániel: Hagyjátok, hogy mi is éljünk 
https://www.youtube.com/watch?v=mr_J7q5HayA
Előzetesen Agócs József professzor feltett néhány kérdést, amelyen érdemes elgondolkodni:
Miért építünk sokmilliárdos szennyvíztisztítókat, amikor a pár deszkából összetákolt budi 
környezetkímélőbb?
Miért gátaljuk el, öljük meg a folyóinkat, amikor az ezzel okozott kár sokszorosa a remélt haszonnak?
Miért tömjük tele magunkat gyógyszerként törzskönyvezett mérgekkel, amikor látványosan romlik 
tőle az egészségünk?
Miért születnek gyermekeink távol otthonaiktól, mesterséges szüléssel, amikor az anyák és csecsemőik 
is belebetegszenek?
Miért betegítjük meg gyermekeinket védőoltásokkal, amikor rég bebizonyosodott káros és maradandó 
hatásuk?
Miért kell betegen és boldogtalanul élni a „civilizált” világokban, amikor a természeti népek 
harmóniában és egészségben élnek? 
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MAGFALVI PROGRAMTERVEK, 2015. JANUÁR
Január 23.     Az ételed az életed     Dr. Tóth Ferenc, egyetemi docens Szent István Egyetem 

Növényvédelmi Intézet
időpont: 2015. január 23. (péntek) 17:00- 18:30-ig
A vidék jövője a jövő vidéke -  Géczy Gábor fizikus, egyetemi tanár, Magfalva
alapítója
időpont: 2015. január 23. (péntek) 18:30 ? 20:00
Önellátó biogazdálkodás -  Baji Béla kertészmérnök, tanár
időpont: 2015. február 07. (szombat) 10:00- 14:30-ig
helyszín: Ifjúsági ház, Házasságkötő terem,  Bóly, Hősök tere 9.

Január 24-25. MAGos gyógyító továbbképzés: Belső utakon (Géczy Gábor)
Belső utak I.   A lélek útjain (gyógyítók továbbképzése Magfalván)
Minden rendszer a központjából, a KÖZÉPPONTJÁBÓL látható át egészében,
bármely külső pontjából csak részleteit ismerhetjük meg. Ez az oka, hogy 
minden természetes rendszert a középpontja irányít, ha a vezérlés kicsúszik a 
perifériára, megszűnik az EGÉSZség.
Az ember központja a test/lélek/szellem hármasságban a LÉLEK, ez hajtja, ez 
adja erejét, ez lelkesíti. Az ember élete a lélek tapasztalásáról, fejlődéséről, 
kiteljesedéséről szól. A belső, még gyermek Isten és a külső Teremtő 
LELKÉNEK együttműködéséről, és eggyé válásáról.
A hétvégén egy új módszert szeretnék megmutatni a lélek letapogatására és 
gyógyítására (rováskártya), valamint a regressziót gyakorolnánk egymáson. A 
továbbképzésre gyakorló és gyakorlott gyógyítókat várunk tapasztalatcserére, 
új gyógymódok tanulására, új barátságok kötésére, mindnyájunk megújulására.
A képzésen a gyakorlatra helyezzük a fő hangsúlyt.
A tematika miatt most nincs lehetőség az egynapos látogatásra
Szállás:
A képzés és a szállás Magfalván a Bálaházban földszinten és a galérián. 
Hálózsákot, takarót hozni kell, illetve amire szükséged van az éjszakai pihenő 
során. Zseblámpát feltétlenül hozzál!!!
Étkezés:
A napi 3x teljes ellátást tartalmazza a részvételi díj, vegások előre jelezzék!
Tisztálkodási lehetőség:
Szabadban, vagy lavórban. Pottyantós budik (WC).
Részvételi díj:
A részvételi díj tartalmazza az étkezést, szállást és oktatást és a táncház
 költségeit.
Népi Gyógyászok, TEGYE, Magfalváért Egyesületi tagok:  9000 Ft/hétvége 
Külsősök, gyüttmentek: 12000 Ft/hétvége
Jelentkezést a befogadóképesség határáig (max. 20 fő), jelentkezési sorrendben
fogadunk el
Jelentkezés és információ: Géczy Gábor    20/3456787 magyar@vnet.hu

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

FILMAJÁNLÓ1: 
A világ iskoláztatása ‒ A fehér ember utolsó terhe. Rendezte: Carol Black
https://www.youtube.com/watch?v=9oHOhpfRJJs&feature=youtu.be
 „Iskoláink bizonyos értelemben gyárak, amelyekben a nyersanyagot, a gyermekeket, termékké kell formálni 
és alakítani. A gyártásra való szakosodásokat a 20. század civilizációjának igényei diktálják, és az iskola 
feladata, hogy a lefektetett specifikációknak megfelelő tanulókat alakítson ki.” (Ellwood P. Cubberly, Dean 
Stanford Neveléstudományi Egyetem, 1898)
,,Az igazi szabadság akkor jő el, ha megszabadulunk a nyugati oktatás, a nyugati kultúra és a nyugati életmód
uralmától.” Mahatma Gandhi
,,Igazából kész csoda, hogy a modern oktatási módszerek még nem ölték ki teljesen az áldott kíváncsiságot és
érdeklődést.” Albert Einstein 
Egy újabb „Ladakh-film”, amit kötelező megnézni!
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A film alaposan és  zseniálisan  megvizsgálja  azt  a  folyamatot,  hogy miként  tette  a  fehér  ember  a  világ
gyarmatosításának részévé az oktatást.
Miként hitte azt, hogy az ő kultúrája „a valódi világ”, az összes többi pedig csupán primitív próbálkozás, az
„igazi élet” halvány mása. 
Ennek  következményeként  sok  természetes,  évszázadok  óta  működő,  a  Földanyával  harmóniában  lévő
életmódba avatkozott be. Ráerőltette a saját technika- és profit-centrikus, fogyasztáson alapuló látásmódját.
A film alaposan alátámasztja, hogy a bolygónk minden kultúrája egy lehetséges válasz arra, hogy mit jelent
embernek lenni a Földön. Egy válasz, amelyet az adott területen élő emberek gondolkodásmódja, viselkedése
alakított az idők folyamán. 

FILMAJÁNLÓ2: 
Kivonulók ‒ önfenntartók
http://vs.hu/magazin/osszes/kivonulok-1-resz-onfenntartok-1105#!s123

A HÉT BOLDOGASSZONY
Molnár V. József előadássorozata, 2015
Időpontok:
2015. január 10. szombat 18.00
2015. február 7. szombat 18.00
2015. március 7. szombat 18.00
2015. április 4. szombat 18.00
Helyszín: Sambhala Tibet Központ, 1012 Budapest Attila út 123.
Elérhetőségek: Telefon: 0036-70-944-0260, 06-1-782-7721. E-mail:
sambhala@tibet.hu. 
Honlap: www.tibet.hu 
Ajánlott hozzájárulás: 1000 Ft
Téma: Mit adott a magyarság Európában?
Erre a kérdésre keresünk választ sorozatunkkal, melynek második
részében Molnár  V.  Józseffel  Erdély szívébe,  a  Csiki-medencébe
látogatunk,  amely  mára  a  magyar  megmaradás  legfontosabb
menedéke. Az itt élők, és az évről-évre Pünkösdkor ide zarándoklók
akarata,  hagyományainkhoz való  ragaszkodása teremti  meg azt  a
kovászt,  ami nélkül ősi hitvilágunk nem szállhatna tovább apáról
fiúra. Ha ez végleg elvész, kultúránk, hagyományaink elhagyásával nem csak a magyarság, de Európa jövője
is végveszélybe kerül…
„A szerelmi álom és a téridő fölé való helyezkedés, a mindennapok terhétől való megszabadulás. Ez kell az
embernek,  e  nélkül  nincsen teljes  élete.  Ha időnként  nem adódik  lehetőség  Isten  kegyelméből  az  általa
kijelölt szent időben szent helyen, hogy az ember fölé kerüljön a mindennapi terheknek, akkor ez előbb-
utóbb idő előtti roggyanáshoz vezet. Igaza van az öreg székely embernek, hogy szerelem nélkül nincs emberi
élet. Révület nélkül, isten vendégsége nélkül nincsen teljes, biztonságos emberi élet”
Molnár V. József

BOLYAVÁRI ESTÉK
2015. január 23. Sudár Balázs: A honfoglalás viselete, Magyar őstörténet; Könyvbemutató.

Képekkel illusztrál ismertetés az uráli ásatásokról, és az etelközi leletekről. 
A könyv két részből áll. Egyfelől az utóbbi évek régészeti eredményeit, legszebb leleteit szeretnénk 
bemutatni, olyan szemet gyönyörködtető tárgyakat, amelyek eddig kevéssé kerültek a nagyközönség 
elé, s még nem váltak „közismertté”. Maguk a sírokat feltáró régészek vallanak arról, hogy hogyan, 
milyen körülmények között kerültek újra napvilágra e leletek. Megismerkedhetünk azokkal a kelet-
európai lelőhelyekkel is, amelyek „magyar gyanús” tárgyakat rejtettek. 
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A második részben pedig azt tekintjük át, hogy e sírok tartalma alapján valójában milyen 
következtetéseket lehet levonni?
http://www.helikon.hu/termek/ismeretterjesztes/tortenelem/  A-honfoglalok-viselete-Magyar-ostortenet-1/1884/

2015. január 30. Mandics György: UFÓK a Kozmoszban, avagy mit láttak a csillagászok? Könyvbemutató.  
2015. január 31. Talán Ferenc (Felkelő Nap) és Barátai dobolnak. Szombat-délutáni beszélgetés-dobolás a 

sámáni útról. Szombat, öt órai kezdés!!

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

A KISTERMELŐKET SEGÍTŐ INTÉZKEDÉSEKET JAVASOL AZ ÉRDEKKÉPVISELET
Javítani kell a kistermelők értékesítési lehetőségein a  Kisléptékű Termékelőállítók Érdekképviseletének
elnöke szerint, aki ehhez több szabály megváltoztatását sürgeti.
Szabadkai Andrea elmondta: bár a kistermelők száma és az általuk évente előállított termékek száma is 
jelentősen nőtt az elmúlt 5 évben, fejlődésüket még mindig több körülmény is gátolja.
Az érdekképviselet által összegyűjtött és továbbított vélemények szerint például lazítani kellene azon a 
szabályon, hogy csak saját alapanyagból dolgozhatnak a kistermelők. A tőkehiányos vidéken, ahol a 
feldolgozó kapacitással rendelkező családi gazdaságok száma kevés, az alacsony felvásárlói árak csapdájából
az alapanyag-termelők kikerülhetnének úgy, hogy elvihetnék terméküket ‒ a területi korlátot betartva ‒ a 
feldolgozással is foglalkozó kistermelőknek, akik ezt saját feldolgozott termékként értékesíthetnék. A 
kézműves, jó minőségű termék magasabb hozzáadott értékkel tudna így elkelni, a magasabb ár pedig 
lehetővé tenné a feldolgozónak, hogy a jó minőségű termelői alapanyagért ne nyomott felvásárlói árat 
fizessen. Kölcsönös, mindkét fél számára kedvező, hosszú távú, és tervezhető kapcsolat lehetne ez ‒ mondta.
A másik terület, ahol nehézségekkel kell megküzdeni, az adózás. Az alanyi adómentes termelők termékére 
rákerül a 27 százalékos áfa, mert bolt, illetve vendéglátó értékesíti tovább, ez pedig jelentősen drágítja a 
magasabb beltartalmú termékeket.
Úgy vélte, a helyzeten segíthetne, ha Magyarországon is bevezetnék az olasz és francia gyakorlatban már 
bevált átfutó bizonylati rendszert. Ennek lényege, hogy egy civil szervezet vagy ügynökség, illetve más 
jellegű gazdasági forma közös termelői értékesítési pontot hoz létre. A nonprofit szervezet a terméket nem 
vásárolja meg, így nem kerül rá többletteher, hanem sorszám alapján azonosítja a termelőt és a termékét, az 
áru ellenértéke pedig közvetlenül a termelőhöz jut ‒ mondta Szabadkai Andrea.
Ismertetése szerint az átfutó bizonylati rendszerről már zajlik a szakmai egyeztetés a Nemzeti Agrárkamara 
vidékfejlesztési osztálya irányításával, de még további egyeztetésekre van szükség ahhoz, hogy 
elindulhasson.
Kezdeményezték azt is, hogy a kistermelők vidéki rendezvények esetében az egész országban értékesíthessék
termékeiket és ne csak 40 kilométeres körzetben.

FELHÍVÁS SZAKDOLGOZATI TÉMÁKHOZ!
Nem tudod, hogy miből írd a szakdolgozatodat? Nem tudod, hol kezdj neki a szakirodalmi gyűjtésnek? Hol 
lehet kamatoztatni a dolgozatodba belefektetett tudást? Akkor olvass tovább!

A Kisléptékű Termékelőállítók és Szolgáltatók Országos Érdekképviseletének Egyesülete szeretne szakmai 
támogatást nyújtani azon hallgatók számára, akiket komolyan érdekelnek a vidékfejlesztési témák és később 
szeretnék folytatni tudományos előmenetelüket. Ahhoz, hogy szakmailag is magas szintű munkát lehessen 
összeállítani, szakértői csapatunk külső mentori segítséget ajánl fel a vállalkozó diákok számára. 

A Kislépték egy aktuális témát kínál feldolgozásra szakdolgozat céljából. 2014-et az Egyesült Nemzetek 
Szervezetének Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete a Családi Gazdaságok Nemzetközi Évévé 
nyilvánította. Ezt a kezdeményezést a hazai mezőgazdasági adottságok és a vállalkozások sokszor családi 
jellege miatt a Földművelésügyi Misztérium és a civil szervezetek is támogatták. Az időszerű téma sok új 
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dilemmát és kutatási témát vetett fel, amely alapja lehet újszerű tanulmányok elkészülésének. 

Ezért olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik 
- szívesen foglalkoznának a hazai családi gazdaságok helyzetével, felmérésével, 
- olvasnak angolul és/vagy spanyolul, németül vagy franciául,
- érdekli őket a családi gazdaságok működése más országokban,
- érdeklődnek a fenntarthatósági kérdések iránt,
- foglalkozni szeretnének a rövid ellátási lánccal,
- minőségi munkát szeretnének elkészíteni,
- szeretnék folytatni tanulmányaikat, 
- vagy az adott témában kívánnak később elhelyezkedni. 

A legjobb dolgozatok részére publikálási, illetve előadási lehetőséget biztosítunk a munka bemutatására. 
A jelentkezéseket rövid bemutatkozással és témafelvetéssel a következő villámlevél címre várjuk 2015. 
február 15-ig:  hun.farmers.ngo@gmail.com 

PROGRAMFELHÍVÁS: „A LEGSZEBB KONYHAKERTEK” – MAGYARORSZÁG 
LEGSZEBB KONYHAKERTJE 
Az országos program az otthoni kertgazdálkodást hivatott népszerűsíteni a lakosság körében, szakmai 
előadásokkal, fórumokkal segítve az újonnan csatlakozókat és a ma is aktív résztvevőket, valamint díjazva a 
legszebb kertek művelőit.
A csatlakozási határidő: 2015. február 28. 
Téma: A 2015 év fókuszba állított témája a „Gyógy- és fűszernövényeket a kertekbe, udvarokba” – 
melyről a növénytársításokkal együtt előadásokban kívánunk tájékoztatást adni. Kiemelt téma marad a 
„Madárbarát kert” is, hiszen a környezettudatosság és a természetvédelem nagy hangsúlyt kap a programban.
A program kiemelt célja továbbra is a gyermekek bevonása a kertművelésbe, megszerettetni velük a kerti 
munkát, ennek jegyében 2015-ben az „Én kis kertet kerteltem…” elnevezésű gyermek fotópályázatot 
hirdetünk. 
A programban való részvétel feltételei:
- az illető a programhoz önként kíván csatlakozni,
- rendelkezik saját tulajdonú vagy számára megművelésre átengedett balkonnal, kerttel, udvarral, telekkel, 
földterülettel, ahol
- konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt.  
Csatlakozási lehetőség az országos programhoz:
o Szándéknyilatkozat letöltése a www.legszebbkonyhakertek.hu oldalról,
o A kitöltött szándéknyilatkozat megküldése a következő címre: Karcagi Polgármesteri Hivatal, 5300 Karcag,
Kossuth tér 1. Kovács Szilvia ötletgazda részére.  
További információk a www.legszebbkonyhakertek.hu honlapon, valamint 
Telefonon: +36-30/9854-106
E-mailen: legszebbkonyhakertek@gmail.com
Várjuk csatlakozási szándékuk mihamarabbi jelzését!
Határidő: 2015. február 28. 

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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