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NYÍLT NAP MAGFALVÁN
Február 21.-én (szombaton) különleges nyílt napot tartunk Magfalván
10 órától Országh József professzor beszél a vízönellátásról (ivóvíz, szennyvíz…)
13 órától Géczy Gábor beszél az új kertészeti eljárásokról (mulcs, kertembrió….)
A nyílt napra a belépő a szokásos 1000.-
Parajdi só vásárlási lehetőség (kiszereléstől függően: 100-150 Ft/kg)
18 órától Gombán MAGos táncház kicsinyeknek, belépő 500.-
20 órától Gombán MAGos táncház nagyoknak, belépő 1000.-
Családi belépő: 2000.-   A gyermekek számától függetlenül.
A táncházat Leidinger Döme tartja, remélhetőleg élőzenével.
Bővebben: Géczy Gábor  <magyar@vnet.hu> 

FILMAJÁNLÓ: GYŰRŰFŰ, AZ ÖKOFALU
„A  mai  Gyűrűfű  területén  található  gazdaságok,  háztartások  mind  önellátóak.  Sem  vízvezeték,  sem
csatornahálózat  nem köti  őket  össze.  A fúrt  kutakból  szivattyúval  kerül  a  víz  az  otthonokba,  majd  az
elhasznált  víz  úgynevezett  gyökérzónás  szennyvíztisztítókon  keresztül  kerül  vissza  a  természetbe.
Komposztvécéket használnak, hogy az ivóvíz tisztaságú talajvíz ne szennyeződjön el. 
Egészséges, vegyszermentes zöldségeket, gyümölcsöket, gyógynövényeket fogyasztanak, tiszta vizet isznak,
és  rengeteg  időt  töltenek  a  szabadban.  Hiszik  és  érzik  is,  hogy a  gyűrűfűi  életmód  jót  tesz  nekik.  Az
elszigeteltség, a természet közelsége nem elvesz tőlük valamit, hanem új kihívásokat, célokat és békét nyújt
számukra.”   (http://www.origo.hu/utazas/magyarorszag/20140930-ilyen-az-elet-egy-okofaluban.html)

Az OzoneNetwork saját gyártású dokumentumfilmje. 
Szerkesztő-riporter: Kovásznai-Szász Réka, operatőr: Hámori Attila, technikus: Kuncz Tamás, vágó: 
Szekeres Dóra. 
http://videa.hu/videok/emberek-vlogok/gyurufu-az-okofalu-mwLhHUP12Hwnn0LH

VISNYESZÉPLAKI PROGRAMOK
 / EMLÉKEZTETŐ

MAGBÖRZE  
Ideje: 2015. február 20., péntek, 
13 órától
Helyszín: Visnyeszéplak, Faluház
Meghívott vendégek: Krisna-völgyből, Nagyszékelyből,
Markócról
Szervezi: Mezei Krisztina, T: 30/779 6499

ELŐADÁS-BESZÉLGETÉS
Vajas  Balázs (Bakonya): Egyedi építészeti megoldások, Kör
alakú házak, Reciprok tető, Zöld tető, Dombház
Ideje: 2015. február 21. szombat, 13 óra
Helyszín: Visnyeszéplak

A „projekt” a helyi emberek finanszírozásában valósul meg….
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BOR ÉS PÁRLAT ÉRTÉKESÍTÉS SZABÁLYAI ŐSTERMELŐI KISTERMELŐI SZINTEN 
 ̶  ÚJ IDŐPONT ÉS HELYSZÍN
Mohácsi  busójárás előtt, villányi borok mellett 
A palkonyai február  13-i fórum elmaradt, helyette március 6-án lesz Budapesten!
Terjesszétek, várunk minden érdeklődőt.
http://www.kisleptek.hu/bor_parlat_potnap/
BOR és PÁRLAT kistermelői, őstermelői előállítás és értékesítés szakmai fórum.
Jelentkezés a kisleptek@gmail.com email címen március 3-ig.
Rendezvényünk olyan szakmai fórumsorozat első része, ahol a kisebb léptékű termékelőállítók 
gyakorlatias válaszokat kapnak a jogszabály dzsungel köznyelvi, de mélyreható feltárása által.
Előadásaink - támogatás hiányában – önköltségesek.

EMLÉKEZTETŐ
Szabó György, Gyuri bácsi, a bükki füvesember:  Gyógynövényekkel az egészség megőrzéséért
Időpont: 2015. február 26.  15.00
Helyszín: Kaposvár, Kaposvári Egyetem, Guba Sándor 40. (Auditorium)

A Kaposvári Egyetem Senior Oktatási Program keretein belül fog Gyuri bácsi előadást tartani Kaposvárott.
Szó  lesz  többek  között  az  anyagcsere  folyamatokról,  az  emésztőrendszerről,  a  szív-  és  érrendszer
gyógynövényeiről. Gyuri bácsi a tapasztalatait örömmel osztja meg a hallgatósággal, és reméljük ezen az
előadáson  is  sok  hasznos  és  érdekes  dolgot  fognak  tanulni.  Az  előadás  előtt  és  után  lehetőség  lesz  a
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vásárlásra, valamint Gyuri bácsi az előadása után a szokott módon kérdésekre is válaszol. Várunk szeretettel
minden kaposvári és környékbeli érdeklődőt erre az előadásra. 
A belépés díjtalan.
Tanácsadás, Előadás, Árusítás.
 (Ha jól értelmezem, utána lesz egy másik, szintén izgalmas előadás:)
Dr. Zacher Gábor toxikológus főorvos: Mindennapi függőségeink .
Bővebben: http://alumni.ke.hu/2014-2015-ii-felev

BOLYAVÁRI ESTÉK

Jégbontó/Február 20.  
Kiss Károly:  Egy szép új világ felé
Milyen lehetőségekkel és veszélyekkel jár a humán genom megismerése
Kitérek a gyógyászati,  génmanipulációs,  társadalmi,  oktatási,  büntetőjogi és adattárolási  lehetőségekre és
veszélyekre. 
Szíves figyelmetekbe ajánlom: http://kisskaroly.x3.hu/publicisztika/egy_szep_uj_vilag_fele.pdf
Mennyire vagyunk egyenlőek? (Magyar Nemzet 2014. október 13.) 
http://kisskaroly.x3.hu/publicisztika/egyenloseg.pdf Kulin Ferenc: A genetika távlatai és korlátai
 
Kikelet /március hava  6.  
Pressing Lajos / Miről mesél a csend? Buddha üzenete a mai ember számára
Rohanó világunk soha nem látott anyagi és információs bőséggel áraszt el minket, a boldogságfaktor mégsem
látszik növekedni. Életünket kapkodás és stressz hatja át,  értékeink és emberi kapcsolataink kiüresednek,
miközben  a  gyorsan  változó  divatok,  szellemi  és  társadalmi  áramlatok  zajában  egyre  kevésbé  tudjuk
megkülönböztetni a lényegest és a lényegtelent.
Mit tehet a fogyasztói társadalomban az ember, ha szeretne szépen és jól élni? Hogyan segíthet a Buddha 
két és fél ezer éves bölcsessége ma is megtalálni belső békénket, a kiegyensúlyozott boldogság és derű 
forrását saját tudatunk természetében?

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

MAGBÖRZÉK
A Kislépték honlapja alapján:  http://www.kisleptek.hu/magborzekoveto

Február 21. Kávás (Kulcsos ház, Iskola u. 1)  09-14 óráig; információ: lippajudit@gmail.com, 20/945-4555 
Február 21. Ópusztaszer, 9-13 óra, szervezők: Szeri Ökotanyák Szövetsége, Vackörte Egyesület

Február 28. Nagymaros, (piac); 10-12 óráig; szervező: Biokanyar Kertbarát Klub, 

Február 28. Balatontördemic, (faluház); 9.30-12 óráig; információ: 70/396-8808 és 70/341-1849 

Február 28. Pécs-Vasas, (Bethlen G. u. 8); 08-10 óráig /szervező: Napüdvözlet Egészségmegőrző és Életmód 

Egyesület; Telefon: 30/910-83-15, 30/603-63-07.
Február 28. Budapest, (Buda, Marcibányi tér 6.) 09-16 óráig,

Március 07. Hosszúhetény (iskola); 10 órától / szervező Hajdú Zoltán: hajduzoltan76@gmail.com;

Március 07. Budapest, (Wekerlei Kultúrház és Könyvtár) 14-18 óráig, szervezők: Átalakuló Wekerle csoport 

és a WKK.

Március 07. Nagymaros, (piac) 10-12 óráig; szervező: Biokanyar Kertbarát Klub,
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EMLA-FELHÍVÁS
Az  NCTA  keretében  (kis  projekt)  az EMLA támogatásban  részesül,  hogy  tovább  folytathassa
környezetvédelmi  jogi  tanácsadó munkáját.   (Az  EMLA Egyesület  egy  a  környezetvédelmi  jog  és  a
környezeti management kérdéseivel foglalkozó non-profit társadalmi szervezet, amely munkáját országos,
európai  és  nemzetközi  szinten  végzi.  Egyesületünk  fő  tevékenységei  közé  tartozik  a  közérdekű
környezetvédelmi jogi tanácsadás és jogi képviselet, a környezetjogi kutatás, szakértés és oktatás, valamint
környezeti management projektek lebonyolítása.)
A projektben  nagyrégiónként  2-2  ügyet  azonosítottunk,  amelyek  jelenleg  is  folyamatban  vannak,  illetve
megkerestük  a  területileg  "illetékes"  legnagyobb  zöld  szervezeteket,  hogy csatlakozzanak,  és  segítsék  a
lakosságot a jogi küzdelemben.
Nem várunk nagy mérvű munkát  természetesen,  csak kapcsolattartást,  illetve hogy informáljatok minket
arról,  hogy a  helyben  vagy régiósan  megjelenő  környezeti  konfliktusok közül  melyik  a  jelentős,  illetve
melyik esik a szervezet érdeklődési körébe.
Ezért  cserébe  a  szervezettel  közösen  szívesen  tartunk  egy  kihelyezett  jogsegélyszolgálati  napot  2015
folyamán, illetve motiváljuk a közösségeket, akikkel kapcsolatba kerülünk, hogy váljanak a civil szervezet
aktív támogatójává.
A kérdés tehát most az, hogy van-e köztetek olyan szervezet, aki szívesen venne részt ebben a projektben. 
Az észak-alföldi régióban keresünk egy olyan ügyet is, amelyben össze tudna minket hozni a szervezet egy
környezeti konfliktusban érintett lakóközösséggel, tehát itt nyitott a pálya, még nincs olyan ügy, amelyben
eljárnánk  (esetleg  a  kabai  cukorgyár  szennyvízelhelyezése,  ha  valakinek  van  hozzá  "gusztusa").
Kérlek, hogy e-mailben írjatok a drkiss@emla.hu e-mail címre.

Kiss Csaba  ig.  EMLA 

ZÖLD OT, 2015 
2015-ben Tokajban vár titeket a  Zöld OT, a  Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek konferenciája.
Ideje: 2015. április 24-26. 
A következő linkre kattintva megismerkedhettek a programtervvel!
https://docs.google.com/…/1uyEg8wUGLH289_hMtCV6deQTXuZ…/edit

MERENGŐ / BORONGÓ
Civil a pályán
Mondhatni,  évtizedes  az  együttműködésünk  az  Ökotárs  Alapítvánnyal.  Sosem  tömtek  minket  degeszre
pénzzel (igaz nagyobb pályázatot sosem adtunk be), de ha nagyon kellett, mindig segítettek. Akár valami
technikai  eszköz  megvásárlásában,  akár  egy Élőfalu-találkozó  megrendezéséhez  szükséges  támogatással.
Persze mindenről fillérre el kellett számolni, de nem voltak extra s nehezen teljesíthető követelmények.
Tavaly aztán gondoltunk egy merészet (Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési Egyesület, továbbiakban
Egyesület),  s  egy széleskörű képzéssorozatra adtunk be egy pályázatot,  ami elsősorban a helyben illetve
környékben élőknek jelenthet tanulási lehetőséget.  Erről az előző számokban írtam már bővebben. S míg a
NEA az előző évben egyetlen fillérrel sem támogatott egy hasonló pályázatunkat (847.-ek voltunk a várakozó
listán…), addig az Ökotárs/NCTA maximális összeggel jutalmazta a elképzelésünket, s gondolom évtizedes
munkánkat is. Nem tudom persze, mi zajlik a háttérben, milyen játékosok vannak a pályán láthatatlanul. De
az biztos, hogy számos általam is ismert s elismert Zöld szervezet jutott így forrásokhoz a közelmúltban
(több MÉH tag is!!). S amikor az állam illetve a központi források minket állandóan messze elkerültek –
pedig a helyiek politikai beállítottsága közismert… –  addig egy állítólagos liberális pénzosztó nyújt kezet az
értékmentésre. Nyilván nem ők találták ki, hogy milyen kérdéskörökben lehet pályázni. (Amin ugye lehetne
vitatkozni a fő adományozóval.)
Anélkül,  hogy igazi  háttértudás hiányában véleményt  alkotnék az Ökotárs ellen folyó támadássorozatról,
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köszönetemet fejezem ki az egyesület nevében a kapott támogatásért! S ajánlom tanulmányozásra a NEA
részére az NCTA-s pályázatok elszámolásának rugalmasságát!! Nem a feltétlen büntetni akarást,  elvonási
ötleteket (pl. apró formai okok miatt) ontó állami ellenőrzésre célozva.
namzi

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: Placzer Gábor
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