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EMLÉKEZTETŐ:     GYÜMÖLCSÉSZETI TALÁLKOZÓ

A Kárpát-medencei Gyümölcsészeti Hálózat 2015. évi téli Gyümölcsészeti Találkozója

Helyszín: Drávafok, Fodor-kúria
Időpont: 2015. november 21-22. (szombat-vasárnap).
A találkozó főtémája: Az ökológiai (alkalmazkodó) gyümölcsészet oktatása.
Program tervezet:
Péntek
18.30-tól Batyus vacsora (ki hogyan érkezik)
19.30-tól Kötetlen program: filmvetítés, pálinka kóstoló hozott pálinkákból …
Szombat
7.30-8.30 Reggeli
8.30-11.30 Program szervezés alatt (igényeket várunk, ötleteket elfogadunk)
12.00-13.00 Ebéd
13.30-17.00 Drávafoki tanulókert meglátogatása.

Az „Eco-motive” projekt bemutatása: Hogyan tegyük vonzóvá az ökológiai 
gyümölcsészetet az emberek számára és hogyan tegyük képessé őket 
gyümölcsös művelésére? (Pl. gyerekek esetében tanulókert; a 
közfoglalkoztatás kihasználása stb.)

17.00-18.30 a) Gyümölcsfajta és gyümölcstermék bemutató hozott gyümölcsökből, 
készítményekből.
b) Hozott növényi szaporító anyagok ajándékozása, cseréje (magok, alanyok,
oltványok …)

18.30-19.30 Vacsora
20.00-tól Zaja Péter: Gyimesi gyümölcsészeti tapasztalatok

Gyümölcsészeti inaskodás; finanszírozási kérdések.
Vasárnap
7.30-8.30 Reggeli
8.30-10.00 A gyümölcsészeti hálózat aktuális teendői: tervezés, megbeszélés
10.30-13.00 Program szervezés alatt (igényeket várunk, ötleteket elfogadunk)
13.00-14.00 Ebéd

További információk:
Kérünk mindenkit, ha van cserére vagy ajándékozásra szánt gyümölcsfa oltványa, 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  18-áig  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.
A találkozót  az  Ormánság  Alapítvány  szervezi.  A  találkozó  költségeit  részben  az  Eco-motive  Projekt
költségvetéséből  fedezzük,  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
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SZALMAHÁLÓ WORKSHOP civil szervezetek részére

Dátum: 2015. november 18. 10:00 - 14:00
Helyszín: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. Központi épület KF77-s terem

Program
10:00 - 10:15 Köszöntő - Zalatnay László, Energia és Környezet Alapítvány elnök
10:15 - 10:45 Szalmabála-építészet dióhéjban - Medgyasszay Péter építész
10:45 - 11:15 A szalmabála-építészet társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi összefüggései - Zalatnay 
László, Energia és Környezet Alapítvány elnök
11:15 - 11:30 Szünet
11:30 - 13:00 Facilitált beszélgetés a résztvevőkkel az együttműködési lehetőségekről
13:00 Szendvicsebéd

Jelentkezési lap: http://energiaeskornyezet.hu/jelentkezesi-lap-civil-szervezetek
Az  Energia  és  Környezet  Alapítvány  egy  olyan  társadalmi,  gazdasági  együttműködési  programot
kezdeményez, ami környezettudatos választ keres több társadalmi problémára.

A szalmabála építészet alkalmas lehet arra, hogy kezelje a szegénységet, a mély szegénységet. A fiatalok
életkezdési, családalapítási lehetőségeit is javítja, ha olyan lakásokban kezdhetnek hozzá a családalapításhoz,
aminek  minimális  rezsije  van.  Mivel  munkaigényes  építészeti  megoldás,  és  alapvetően  helyi  anyagokra
támaszkodik,  ezért  a  munkanélküliség  felszámolásában,  és  a  helyi  gazdaság  megerősítésében  is  lehet
szerepe.  Egy  olyan  építészeti  megoldás,  amely  alkalmazása  képes  az  egyre  szigorodó  építésügyi
elvárásoknak megfelelni. Lásd: az EU 2020-tól való közel nulla energiás épületszabályzását. A szalmabála
építészet egy igen jó módszer a környezettudatosság megvalósítására is, hiszen mind az alapanyag gyártás,
mind  az  építkezés,  az  épületek  üzemeltetése,  és  a  későbbi  megsemmisítése  rendkívül  alacsony
energiaköltségekkel, és olyan hulladék képződéssel jár, ami gond nélkül újrahasznosítható, vagy a természet
biogeokémiai ciklusaiba vissza juttatható.
A szalmabála  építészet  több  társadalmi  szereplő  számára  is  megoldást  jelenthet  a  saját  problémái
megoldására. Ezt úgy érhetjük el, hogy összehangoljuk a tudásainkat, képességeinket.
A programunk lényege az,  hogy az  eltérő  társadalmi szereplőket  először  egy asztalhoz  ültessünk.  Aztán
elkezdjünk  egy  olyan  közös  gondolkodást,  amiben  mindenki  számára  kölcsönös  előnyökön  alapuló
lehetőségek nyílnak meg.
A szalmabála építészet, vagy a tágabb értelemben vett ökoépítészet egy jó kiindulási alapja lehet ennek.
Magyarországon komoly mennyiségben keletkezik a szalmabála. Helyi építő anyag, ami a legtöbb település
határából  beszerezhető.  A szalmabála  építészet  az  elmúlt  20  évben  világszerte  komoly  fejlődésen  ment
keresztül, aminek eredményeképpen kiforrott technológiák jöttek létre utólagos hőszigetelésre, falazatkitöltős
vázas  szerkezetű  házak  építésére,  de  vannak  olyan  épületek  is,  amelyekben  a  statikai  szerepet  is  a
szalmabálák viselik.
A most induló kezdeményezésünkkel szeretnénk feltárni azokat a lehetőségeket, amelyek a szalmabála
építészetet segítenek elterjeszteni. Minden szereplőnél van egy-egy szelete annak a tudáshalmaznak, amit
együttesen működtetve megoldható sok mai feladatunk. Ugyanígy eltérő erőforrásokkal is rendelkeznek a
szereplők. Ahogy mindenkinek vannak megoldandó feladatai is, amiben talán egyedül érzi magát.
Az általunk felállított folyamatot két lépésben terveztük megvalósítani. Novemberben szeretnénk szektoriális
találkozókat szervezni,  ahol  a szalmabála építészetben rejlő  társadalmi,  gazdasági lehetőségeket kívánjuk
szeretnénk  bemutatni.  Ezeken  a  találkozókon  megismerkedünk  magával  a  szalmabála  építészettel,  és
elkezdjük összegyűjteni azokat a tudásokat és igényeket, amik egy-egy szektort érintenek.
Ezután következik a második lépés, ami szektorok közötti találkozókat jelent. Itt már azokat a finanszírozási,
tervezési,  kivitelezési  lehetőségeket  fogjuk  ismertetni,  amelyek  hozzásegítenek  mindenkit  ahhoz,  hogy
gyakorlati szinten is előre tudjon lépni a saját feladatai, céljai megvalósításában.
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"OLTÓGALLYAK NYOMÁBAN" IX. 

Pomológia - a fajtaleírás elméleti és gyakorlati ismeretei
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit az Öko-forrás Alapítvány gyakorlatorientált gyümölcsgazda képzési
sorozatának kilencedik eseményére.
Időpont: 2015. november 21. szombat 10.30 óra
Helyszín: Budakeszi Vadaspark, Foglalkoztató központ
                  GPS koordináták:         47.521923 /     18.935854
                 (a Vadaspark bejárata felé tartó gyalogút bal oldalán egy szép, fából és üvegből épült házacska)
Előadó: dr. Szani Zsolt PhD kertész
A képzés célja: folytatjuk a pomológia, a gyümölcstermő fák elméleti és gyakorlati ismereteinek átadását,
ezúttal a fajtavizsgálat és a fajtaismeret témakörével.
Érintett témakörök:

1. szabadföldi vizsgálatok, anyaggyűjtés
2. a megfigyelések dokumentálása

- pomológiai leírás módszertana (milyen részekből áll a fajtaleírás?)
- rokonsági leírások (változatok felismerése)
- aktuális  fajtavizsgálati  munkák:  téli  bélyegek  (ezúttal  elsősorban  az  alma  és  körte  fajtákkal

foglalkozunk)
Költség-hozzájárulás: fejenként 600 Ft, páronként 1.000 Ft
A képzésen való részvétel az Öko-forrás Alapítvány önképzőköri tagjai számára ingyenes
Regisztráció: részvételi szándékát kérjük, mindenki jelezze: onkepzokor@t-online.hu 
Kapcsolódó információ:
A Pilisi Parkerdő 2013 elején adott hírt zsámbéki-medencei gyümölcsös-gyűjteményének alapításáról és a
hozzá kapcsolódó közösségi összefogásról. 
Az Öko-forrás Alapítvány Önképzőköréből is többen adtak oltóágakat kertjeikből, szomszédságukból, öreg,
régen honosult fákról, melyekből - vadalanyokra oltva - már szépen fejlődnek a fácskák a Budakeszi Erdészet
gyűjteményében. 
A képzési sorozatot a gyűjtemény létesítése nyomán indítottuk el.
A programról tájékoztatást lehet kérni az onkepzokor@t-online.hu  címen és a 30/511 855-ös telefonszámon 
A programot a terem biztosításával a Pilisi Parkerdő Zrt. támogatja. 

VISNYESZÉPLAKI  PROGRAMAJÁNLÓ
A „Helybenmaradást elősegítő környezetbarát mezőgazdasági módszerek, hagyományos mesterségek tanítása
aprófalvak lakóinak Somogy megyében” záróprogramja
Helyszín: Visnyeszéplaki Faluház
Időpont: 2015. november 29.
Részletes program:
10 órakor igeliturgia
délelőtt szabadtéri főzés (jó idő esetén)
11 órától vetített képes előadás a faluházban.
13 órakor közös ebéd
Egész délután fajta bemutató és kiállítás a tanfolyamok munkáiból, kötetlen beszélgetés.
15 órakor Kísérleti régészeti előadás és beszélgetés Tóth Árpáddal. „Időutazás: milyen lenne Visnyeszéplak a
középkorban és mi az amit ebből elméletileg akár ma is meg lehet valósítani.“
18 órakor vacsora
Este filmvetítés: Dárdai István: Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan! - Visnyeszéplak 

A programok helyszíne az időjárás függvényében változhat.

A projekt az EGT/Norvég Civil Alap támogatásával és az Ökotárs Alapítvány közreműködésével valósul meg.
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MÉRTÉK ÉS JÓLÉT. Jó gazdaság, boldoguló közösség 
GEF-ÖKOPOLISZ Műhely-konferencia

Időpont: 2015. november 24. kedd, 14:30 - 18:00 
Helyszín: MagNetHáz (Budapest, Andrássy út 98.) 
Információ: https://www.facebook.com/events/580253775455052/ 
Regisztráció: 
https://docs.google.com/forms/d/14LxXcfXAPGtrb32y_NP4XyxQZ_lUMnC-u5hwtxivME8/viewform

Az évezredek  óta  válságból  válságba  bukdácsoló  civilizáció  a  XXI.  századra  ért  odáig,  hogy az  ipari-
fogyasztói  társadalom  okozta  környezetterhelések,  a  klímaváltozás,  a  túlnépesedés,  a  városodás  és
városiasodás okozta ártalmak “körbeértek a földgolyón”. A szélsőséges időjárási jelenségek, a kilátástalan
szegénység vagy a háborúvá növő helyi  konfliktusok immár nem a világ túlsó feléről érkező híradások:
mindez  a  mindennapjainkban  tapasztalható  szomorú  valósággá  vált.  Azt  már  felismertük,  hogy a  véges
rendszerben  végtelen  növekedés  lehetetlen.  A GDP nem nőhet  örökké.  Szembesültünk  azzal  is,  hogy a
természeti és humán erőforrásokat is végletekig kizsákmányoló, adósságokra és kamatokra alapuló gazdaság
és társadalom nem fenntartható.
ECOPRO
A Green  European  Foundation  és  az  Ökopolisz  Alapítvány “ECOPRO” című nemzetközi  programjának
keretében pozitív helyi példákat, jó gyakorlatokat, új utakat és kitörési pontokat keresünk. Szeretettel várunk
minden érdeklődőt november 24-én 14.30-18.00 óra között az Andrássy út 98 alatti MagNet Házban tartandó
nemzetközi műhely-konferenciánkra.
A GONDOLATÉBRESZŐK

• Dirk HOLEMANS, az ECOPRO program vezetője bemutatja a 9 országban folyó program átfogó és
közvetlen céljait, egy, a gazdasági növekedésen túllépő társadalom alkotóelemeit. 

• Vincent  LIEGEY ,  a  Degrowth  -  avagy  “Nemnövekedés”  -  jólét  gazdasági  növekedés  nélkül  -
mozgalom Magyarországon élő szóvivője valamint a Cargonomia, környezetbarát élelmiszer-elosztó
központ koordinátora a globális kapitalizmus kritikáját és alternatív gazdaság legprovokatívabb, de
annál érdekesebb javaslatait ismerteti. 

• VADOVICS  Edina,  a  GreenDependent  Intézet  szakmai  igazgatója  témái  az  energia-közösség,  a
társadalmi innováció, a fenntartható fogyasztás és az ökológiai “kis lábnyom”.

• Tracey WHEATLEY, a Védegylet munkatársa, az Átalakuló Közösségek Támogatói Csoport egyik
szervezője:  a  Kisközösségek  Átalakulásban  program szomszédsági-közösségi  kezdeményezésekről
fog beszélni. 

• Vendégünk lesz KESZTHELYI Gábor, a faluvállalat koncepció kidolgozója is. Ennek lényege, hogy
miként lehet képes egy, a magyar vidék tipikus problémáival - elszegényedéssel, munkanélküliséggel,
elvándorlással -  küszködő település állami vagy uniós támogatás vagy külső szponzoráció nélkül,
kizárólag a meglévő belső erőforrásait kihasználva boldogulni. 

• Házigazda:  FÜLÖP  Sándor,  az  Ökopolisz  társelnöke,  a  World  Future  Council  tanácsosa.  A
konferenciát SZÉL Bernadett országgyűlési képviselő nyitja meg.
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A konferencia nyilvános,  a részvétel ingyenes, szinkrontolmácsolást biztosítunk, A vendégeket ÚJSZÁSZI
Györgyi (Védegylet) jóvoltából Fair Trade (Méltányos kereskedelemből származó) kávéval-teával kínáljuk. A
“műhely-konferencia”  pedig  azt  jelenti,  hogy  igyekszünk  aktívan  bevonni  a  résztvevőket,  a  felvezető
gondolatok után mindenki kérdéseire és tapasztalataira számítunk! 

Sok kicsi sokra megy?!
• Az igazi nagy kérdés, és egyben a műhely-konferencia vezérfonala az lesz, hogy “a fenntarthatóság

morzsáiból összeáll-e a cipó?!”
• Igaz, hogy sok kicsi sokra megy? 
• Fogja  érdekelni  a  nemzetgazdaságot  és  a  világgazdaságot  egy  sor  klassz  "helyi  közösségi-

fenntarthatósági mintaprogram", vagy simán átgázolnak rajtunk a fenntarthatatlan folyamatok?
• Egyáltalán,  tud  az  emberi  társadalom  kényszerek  és  összeomlás  nélkül,  önkéntes  belátás  és

önmérséklet  alapján a  fenntarthatóság irányába mozdulni,  vagy marad a  túllövés  és  a  közlegelők
tragédiája? 

• Van még idő, esély, mód és akarat a változtatásra, vagy pedig az összeomlásra és az azutáni világra
készüljünk? 

BOR ÉS KISTERMELŐI PÁRLAT (PÁLINKA) SZAKMAI FÓRUM 

Bor és kistermelői párlat előállítás és értékesítés szabályai kisléptékű őstermelői szinten.
Tisztelettel várunk minden termelőt és termelni vágyót, valamint vidékfejlesztéssel, közösség építéssel 
foglalkozó érdeklődőt, szakembert 
2015. november 25-én szerdán, MONORON a KULT Pincében (2200, Monor, Monori Pincefalu, Strázsa-
hegy, Kövidinka sor, www.kultpince.hu ) megrendezésre kerülő bor szakmai fórumra. 
Részvétel a regisztrációs lap visszaküldésével a kisleptek@gmail.com e-mail címre, és 3000 Ft. 
(KISLÉPTÉK tagdíjat befizetők részére és Strázsa borrend tagoknak 2000 Ft.) részvételi díj helyszíni 
megfizetésével lehetséges. Jelentkezési határidő 2015 11. 23. Az EBÉD önköltséges, ennek igénylését a 
regisztrációkor kérjük jelezni. 
PROGRAM:
9.20-9.50 Regisztráció 
10.00. Házigazda, Kugel György, tulajdonos-alapító köszöntője
10.10 - 12.00 Kővágó Róbert, Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet (NAIK) kecskeméti kutatóállomás 
borászának előadása

• Szőlőtulajdonos hogyan állíthat elő legálisan szőlőbort értékesítésre? Hegyközségi teendők, szabályok
• Termelői borkimérés (egyszerűsített adóraktár), vezetett dokumentációk, nyilvántartások, hatósági 

évközi és éves bejelentések, infrastrukturális követelmények a kicsiknek) 
• Mi lehet bor a bortörvény szerint? Csemegeszőlő - borszőlő...
• Forgalomba hozatal minősítési követelményei, díjszabása 
• Direkt-termők (Othello, Izabella…)?
• Bor fröccs, must, cider, szörp, gyümölcsbor, gyümölcslé (direktermő)....
• ADÓZÁS, díjfizetés (jövedéki adó, népegészségügyi termékadó, FELIR), 
• Ki, hol értékesíthet, milyen jogi formában? 
• Bérfeldolgozás? Ki palackozhat? 
• Gyógynövényes bor?

12.00-12.30 Kérdés-válasz
12.30 - 13.15 Ebéd szünet 
13.15 -13.45 Horváth János jövedéki szakértő/Szabadkai Andrea elnök, Kistermelői párlat értékesítés 
főbb szabályai, falusi vendégasztalon is
13.45- 14. 20 Dr. Major Ágnes /ügyvéd, a KISLÉPTÉK FB elnöke: Eredetvédelem - Nemzeti védjegyek, - 
Uniós árujelzők, valamint Környezetvédelmi termékdíj a mezőgazdasági termelők szemszögéből, Borászati 
melléktermékek kezelése: borseprő, törköly…) 
14.20- 15.00 Magyar Tibor: Pályázati lehetőségek a szőlőtermesztés, bor előállítás, értékesítés témában. 
15.00-15.45 Majoros János, borászati szakreferens (Vino-Tech Kft.): Korszerű borászati technológiák 
15.45- 16.30 Kötetlen kérdezz-felelek a résztvevők, előadók között
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Bővebben: http://www.kisleptek.hu/bor_szakmai_forum/
A rendezők a változtatás jogát fenntartják

BOLYAVÁRI ESTÉK

Enyészet hava/November 20. 19 óra
Tóth Bálint: Lesz-e még magyar király?
Mi ez a Szent Korona és Királyság-őrület a hazafias körökben? Már volt itt királyság és a történelem órákon
nem  sok  jót  hallottunk  róla.  Nem  jobb  a  köztársaság?  És  ha  mégis  királyságot  akarunk,  hogyan?
Visszamegyünk a múltba? Vagy az új királyság más lesz? Mik a lehetőségeink, esélyeink?"

Enyészet hava/November 27. 19 óra
Bogár László: Hazánk, s a világ?

Enyészet hava/November28., szombat, 17 óra 
Magyaródy Szabolcs: Mit tesznek a haza érdekében a nyugati magyarok

Álom/December hava 4. 19 óra
Tóth Ferenc: "A Gondviselés hiányosságai"?
Amikor a Gondviselés le van árnyékolva, akkor igazat mondani egyszerű, de nehéz, hazudni viszont könnyű,
de bonyolult.

Elérhetőségek: 
BolyaFészek, 1067 Budapest, Csengery utca 62/b. fsz. 1.
Távbeszélő: 312-68-77, távlevél: bolyanyo@freemail.hu és bolyapo@gmail.com

PERMAKULTÚRA TANFOLYAM tematika-tervezet 
Ideje: 2015. december 4-6. 
Helyszín: Alibánfa
Tekintettel  a  tél  eleji  időpontra,  a  tanfolyam  főleg  Power-Point  diavetítéseken  alapulna.  Emellett
természetesen egymás megismerésére, tapasztalatok megosztására is erős hangsúlyt fektetnék. Amennyiben
az időjárás és a környezet lehetővé teszi, egy kis természet megfigyelésre is sor kerülhetne.
A  diavetítés  saját,  közel  harminc  éves  tevékenységemet  bemutató  fotók  segítségével  illusztrálná  a
permakultúra mibenlétét.
Program: 
Péntek  este:  ismerkedés,  mindenki  mondjon pár  mondatot  magáról.  Fotókat,  tervrajzot  lehet  hozni  saját
kertről, gazdaságról!
Szombat délelőtt: Mi is az a permakultúra? Kb. másfél órás diavetítés. Rövid elméleti bevezető után fotók a
saját kísérleti területemről: 1987-2015.
Mi  az  élet  hálója?  Tanulságos  közösségi  játék  a  környezetünkben  élő  fajok  kapcsolathálózatáról.  (Kb.
20x20m szabad terület szükséges.) Vezeti: Rubik Gina
Szombat délután: Nézzünk körül egy kicsit! Mit találunk a téli természetben? (Méteres hóban esetleg vad
nyomokat)
Szombat  este:  Permakultúra mit-hogyan? Ötletek,  és  megvalósításuk diaképeken bemutatva.  (Kb.  2  órás
diavetítés, vagy ameddig akarjátok? (Aki álmos, jót aludhat közben.)
Vasárnap délelőtt: Tetszés szerint tematikus diavetítések vadvirágokról, zöldségesem trágyázása helyben nőtt
zöld fűvel, Hasznos élő szervezetek, a gyomnyúvasztás magasiskolája stb.
Vagy: Kinek, milyen kérdései vannak? Problémák közös megbeszélése.
Baji Béla

Kurzusdíj: 16.000 ft/2 nap előre utalva (visszatéríteni nem tudunk).
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Szállás/étkezés
Aki igényli: www.abahotel.hu 
A bőséges kontinentális reggeli 10 főtől igényelhető 1.000.- FT/fő összegért.
A bográcsos /kemencés helyi vacsora 2.500 Ft/fő.
Ebéd: batyus, mindenki hozzon magának, amit enne/inna. Alibánfán bolt csak szombaton délelőtt van nyitva!
A panziós szállás szobatípustól függően 2-3-4 ágyas szobákban: 2.500-3.250 Ft/fő/éj.
Zárt parkoló van. Aki kér szállást vagy/és étkezést a helyszínen Készpénzzel tud fizetni, Szép kártyát nem 
tudnak elfogadni.
Üdülési adó nincs, és vega menüt sajnos nem tudnak biztosítani.
Jelentkezés: ginarubik@gmail.com
Baji Béla könyve, a Permakultúra és önellátó biogazdálkodás megvásárolható lesz a helyszínen 2.500ft-ért!
Külföldieknek angol tolmácsolás!
Megközelítés: vonat vagy busz, Zalaszentivánig-kérésre kijövünk autóval.

ÚJ SZÖVETSÉG 2. KERTTŐL AZ ERDŐIG

Új sorozatot indítunk, az Új Szövetség előkészítésére. A második hét filmje olyan tudásokról szól, amellyel
lelkedet készítheted elő a Szövetség megkötésére:
A Lelkek útja / Géczy Gábor: https://www.youtube.com/watch?v=V9wneRx4was
Segíts, hogy ezek a gondolatok minél több emberhez eljussanak!
Áldott szolgálatot!
Géczy Gábor  /  MAG közösség

NAGYSZÉKELYI PARASZTHÁZ KERTTEL, FÖLDDEL, LÖSZPINCÉKKEL ELADÓ
Csendes zsákfaluban található a ház, 1200 m2-es udvarral és ugyanekkora földdel az utca túl oldalán le a
patakig, kis erdőrész fenn a löszparton. A löszfalban van 3 pince: egy boros-, egy zöldségtároló-, és egy
füstölő pince kenyérsütő kemencével. A ház 44 m hosszú, mivel a lakórészt követi egy padlásföljáró/kamra,
egy istálló, és egy hatalmas csűr szénapadlással. Maga a lakórész 3 osztatú: a „tisztaszoba” (25 m2), a hátsó
szoba (20 m2), és a középső helységből lett kialakítva boltíves megoldással a konyha és a fürdő. Mindkét
szobában cserépkályha van, de a gáz is be van vezetve,  minden helyiségben van gázcsonk, az előtérben
konvektor is van rákötve. 60-as vályogfalak, kerekes kút a tornác végében, padlása kiváló, száraz. Földjén
2002 óta nem volt vegyszer használva. Irányár: 8 500 000 Ft
Az elérhetőség az előző számból kimaradt:
Mátyás Helga tel.: 20/7704206 vagy mtyshlg@yahoo.fr 

A Magyar Élőfalu Hálózat e-hírlevelét      
Szerkesztette: Zaja Péter, elérhetőség: namzi@tvn.hu       
Lektor: Farkas Judit, elérhetőség: farkas.judit@pte.hu
A naptár a Szigetköz kalendáriumból való. Készítette: Fűzfa Zoltán
Munkánkat támogatja: A Magyar Élőfalu Hálózat és a Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési Egyesület
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	Gyakorlati tudnivalók:
	Jelentkezés: Akik részt szeretnének venni a találkozón, legkésőbb november 18-áig jelezzék a meghívó végén megadott címeken! (Az előzetes bejelentés nélkül érkezőknek nem biztos, hogy tudunk szállást és étkezést nyújtani.)
	Megérkezés: péntek 17.00 órától
	Elérhetőségeink:
	E-mail: ormansagalapitvany@gmail.com

