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FENNTARTHATÓ TELEPÜLÉS MODELL, EGYHÁZASFALU

Nyílt nap az egyházasfalui ökoutcában

A találkozó célja: ismerkedés a CsOK lehetőségeivel és az ökoutca adottságaival. Akik egészen 
komolyan érdeklődnek az "itt épülés" iránt, azoknak pedig ismerkedés egymással és a helyi 
faluközösséggel.
Példaként meg lehet tekinteni egy olyan ökoházat, amely gépészeti önellátással is rendelkezik, és a
szén-dioxid lábnyoma negatív. 

Időpont: 2016. február 27., szombat
Hely: Sopron, Egyházasfalu-Keresztény

Program:
7.05  indulás: Budapest, Keleti pu. Tűztorony IC
9.38  érkezés: Sopron, GySEV pu.
10.10  Nyugat-magyarországi Egyetem, GT-épület, Bajcsy-Zsilinszky u. 7.
10.30 – 12.00 előadás és megbeszélés a Családi Otthonteremtési Kedvezményről (CsOK)
12.15 - 12.45  előadás az ökoházról és az ökoutcáról
13.43              indulás:  Sopron GySEV pu.
14.09              érkezés:  Újkér vonatmegálló
14.30 – 15.00  Egyházasfalu, Új u. 18., svédasztalos ebéd
15.00 – 17.00  ökoház és ökoutca bemutatás
17.38 indulás: Újkér vonatmegálló
18.13 érkezés: Sopron, GySEV pu., átszállás
18.21 indulás: Sopron, VOLT Fesztivál IC
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20.54 érkezés: Budapest, Keleti pu. 
Gyerekeknek jó és rossz időre is tervezünk programot.
Aki szeretne, Egyházasfaluban aludhat, megszervezzük. Ágyneműt, törölközőt nem kell hozni.

Kapcsolat: Kéry Magdolna kerym@repcenet.hu       70/406-5201, 99/365-014
Kérjük, mindenféleképpen jelezzenek vissza erre a címre, telefonra! 

GYÜMÖLCSÉSZ KÉPZÉSEK A DUNÁNTÚLON

SZENNAI TANFOLYAM részletes program
Helyszín: Szenna, Rákóczi u. 1., Kultúrház, Ifjúsági Pont (bejárat a Sportcsarnok felől)

Február.20. A talaj éltetése: Az élő talaj összetétele és jellemzői. Az egyes élőlények szerepe és 
kapcsolataik. A talajpusztulás kiküszöbölése. A talajok visszaéltetése. Komposztálási eljárások. 
Komposztok hatása. Talajéltetés mikrobiológiai készítményekkel (házi komposzt-teák, 
baktériumtrágyák, gombakészítmények). Elméleti lehetőségek és gyakorlati tapasztalatok (Lázár 
Péter).
Február 21. Zöldségek a gyümölcsösben. Talajtakarás, társítás, tájfajták termesztése és fenntartása.
Nem "őshonos" fajok és fajták.  (Juhász Attila)

Február 27. Visnyeszéplak, Gyümölcsésztúra, oltóvessző gyűjtés, tavaszi metszés. Önellátás 
családi és közösségi szinten. Helyi tapasztalatok.
Február  28.  Gyógyító növények, fűszernövények a gyümölcsösben (Lechner Judit)
Fenntartható építmények,  berendezéseke, eszközök a gyümölcsösben (széplaki példákkal)

Szervező: A Lázi Dombi Kulturális Egyesület a „Gyümölcsészháló” program keretében.

Szakmai partner: Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési Egyesület

Regisztrációs díj:  a teljes tanfolyamra 7000 Ft, amely első alkalommal a helyszínen fizetendő.

További információ: 
Jelentkezéssel kapcsolatosan: Berecz András 

E-mail: berecz.andras@kapos-net.hu;  Telefonszám: 06-20-584-5507

Szakmai kérdésekben: Lázár Péter 

E-mail: holdbeli@gmail.com;  Telefonszám: 06-30-645-9905

MARKÓC,  TALAJÉLTETÉS A GYÜMÖLCSÖSBEN

A képzés témája: Legújabb ismereteink a talaj működéséről; a talaj tápláló erejének, egészségének,

a talajélet fokozásának módszerei.

Idő:  2016. február 19-21. (péntek-vasárnap).

Hely:  Drávafok, Fodor-kúria (vasútállomással szemben)

Oktató:  Kökény Attila
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Program:

Február  19., péntek

18.00  Érkezés, szállás elfoglalása, batyus vacsora

20.00  Kötetlen esti program, vagy igény esetén Lantos Tamás bevezetése után beszélgetés az 
alkalmazkodó gyümölcsészetről.

Február  20., szombat

8.00 – 13.00  Természetes talajfejlődés, talajtermékenység, tápelemek, táplálékháló; élőhelyek és 
élőlények a talajban

13.00   Ebéd

14.00 – 16.00  A markóci alkalmazkodó gyümölcsös bejárása (fakultatív)

16.00 – 19.00  Rizoszféra, talaj mikroorganizmusok, tápanyagkörforgás, tápanyag gazdálkodás, 
társnövények, talaj hatása a fertőzésekre, oltóanyagok

19.00   Vacsora

20.30 -22.00   Az előadások és gyakorlatok közös földolgozása, értelmezése az alkalmazkodó 
gyümölcsészet vonatkozásában.

Február  21. vasárnap

7.00 Reggeli

8.00 – 13.00  Komposzt és komposzttea

13.00  Ebéd, Hazautazás

Gyakorlati tudnivalók:
Jelentkezés: Akik részt szeretnének venni a találkozón, legkésőbb február 15-éig jelezzék a meghívó végén
megadott e-mail címen. (Az előzetes bejelentés nélkül érkezőket nem tudjuk fogadni.)

Érkezés: 2016. február 19-én (pénteken) 18:00 órától a messziről jövőknek; illetve a közel 
lakóknak február 20-án reggel 7.30-kor.

Utazás: Minden résztvevő maga szervezi útját. Útiköltséget nincs módunkban téríteni.

Egyéb tudnivalók: A résztvevők hozzanak magukkal benti tartózkodáshoz váltócipőt vagy 
papucsot, megfelelő kinti cipőt és ruhát. A helyszínen alvók hozzanak magukkal törölközőt is.

Szombaton és vasárnap meleg ebéd, szombaton vacsora, napközben ital (kávé, tea, ropogtatnivaló)
lesz. A péntek esti vacsoráról és a reggelikről mindenki maga gondoskodjon (hűtőszekrény van, 
konyhahasználat is lehetséges).

A tanfolyam ára: A képzést részben a Norvég Civil Támogatási Alap finanszírozza a 
„Gyümölcsészháló” projekt keretében, ezért bejárók számára a részvételi díj csak 5.000 Ft/fő a 
hétvége teljes idejére, ami magában foglalja a képzést, valamint a két ebédet és a szombati 
vacsorát.

A 5.000 Ft-os részvételi díjon felül a Fodor-kúriában alvók szállásköltsége 1.500 Ft/fő/éjszaka.

További információk és a jelentkezés címe:

Ormánság Alapítvány: Gedő Ibolya (30-3898345) vagy Lantos Tamás (20-3472686)

E-mail: ormansagalapitvany@gmail.com
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OLTÓNAP ÉS MAGBÖRZE, KISSZÉKELY

Ideje:  Február 27. szombat
Helyszín: az iskola épülete (Kisszékely, Szabadság utca 128.)

A Kisszékelyi Kulturális Egyesület és az Áldott Menedék a „Gyümölcsészháló” projekt Tolna megyei 
programjának keretében szeretné praktikus gyümölcsészeti ismeretekhez és az ehhez tartozó növényi 
anyagokhoz is hozzájuttatni az érdeklődőket. 

Tervezett program:
9 órától:  Oltás és szemzés elméletben és gyakorlatban   Juhász Attila vezetésével
Minden résztvevő 2 alanyt olthat be, amit haza vihet!

12-13 óra között ebéd 

A délelőtti program és az ebéd regisztrációhoz kötött! Regisztrációs díj: 1000 Ft/fő (a helyszínen
fizetendő)

Délután 13 órától:  Kovács Gyula ,( Magyar Örökség-díjas pórszombati erdész   és gyümölcsfajta -gyűjtő) 
előadása a Tündérkert mozgalomról 

15 órától: Magok és más szaporítóanyagok cseréje 
Mindenki hozza el saját fajtáinak magját, szaporítóanyagát és tasakokat a cseréhez!

Várunk mindenkit szeretettel!
 

Jelentkezési határidő: február 25. csütörtök

Kapcsolattartó:  Bócsó Renáta (neonata@freemail.hu, 06-70-429-3843)
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MAGBÖRZÉK AZ  ORSZÁGBAN

Február 20.  (szombat)  14:00 óra   Budapest, Kispest 

Helyszín: Wekerle Kultúrház és Könyvtár         info: http://gyermekhaz.kispest.hu/program/414/tavaszi-
magborze

Február 20.   (szombat)    Szeged

Helyszín: Szegedi Waldorf Iskola Kolozsvári tér 1-2.

Február 27.   (szombat)   Kisszékely

Oltónap és magbörze. Szervező: Kisszékelyi Kulturális Egyesület és az Áldott Menedék Bővebb 
információ: Bócsó Renáta,  http://www.aldottmenedek.blogger.hu/2015/12/23/gyumolcsesz-tanfolyam

Február 27.   (szombat)   9:00 óra   Kecskemét

IV. Magvas nap Szervezők: Mozgalom az Átalakuló Kecskemétért, Kecskeméti Szatyor Egyesület 
Kapcsolat: info@magvasnap.hu;   www.magvasnap.hu

Március 5.   (szombat) Eger

Szervező: Banya-tanya Alapítvány és LISZI     Helyszín: 3300 Eger, Kallómalom u. 88

Március 5.   (szombat) Gyergyószentmiklós

Helyszín: Művelődési ház

"OLTÓGALLYAK NYOMÁBAN" X.  

Biológiai növényvédelem, Tavasz a gyümölcsösben és a zöldségeskertben, Vetőmagbörze

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit az Öko-forrás Alapítvány gyakorlatorientált gyümölcsgazda képzési 
sorozatának tizedik eseményére!

Időpont: 2016. február 27. szombat 14 óra

Helyszín: Budakeszi Vadaspark, Foglalkoztató központ (a Vadaspark bejárata felé tartó gyalogút bal oldalán
egy szép, fából, üvegből épült házacska)

Előadó: Székely Gyöngyvér agrármérnök, a Bio Gazdabolt vezetője 

A képzés célja: folytatjuk a gyümölcsös telepítésével és művelésével kapcsolatos elméleti és gyakorlati 
ismeretek átadását, ezúttal a növényvédelem témakörével.

 Az előadáson szó lesz a házi zöldségtermesztés egyik hatékony módszeréről, a dombágyás építéséről és 
műveléséről, és a vetőmagok vetésre  való előkészítéséről is. 

 A képzést követően vetőmagbörzét rendezünk.

A részvétel díjtalan, kérjük, részvételi szándékát jelezze az onkepzokor@t-online.hu címen! 

A programot a terem biztosításával a Pilisi Parkerdő Zrt. támogatja

TÁJFAJTÁK IGÉNYLÉSE A NÖDIK-től
http://magyarfoldre.hu/cikkek/3690/hetfotol_rendelheto_tajfajtak_a_nodik-tol

6

http://felsovaroseger.hu/
mailto:info@magvasnap.hu
http://www.magvasnap.hu/index.php/programok
http://www.maghaz.hu/%20http:/gyermekhaz.kispest.hu/program/414/tavaszi-magborze
http://www.maghaz.hu/%20http:/gyermekhaz.kispest.hu/program/414/tavaszi-magborze


AZ   ÚJ   VILÁGRENDTŐL   A   GAZDASÁGI   DEMOKRÁCIÁIG

Helyszín:  Auróra utca 11., Budapest, VIII. ker
Ideje:   2016. február 20., 19:00

Megoldások a ragadozó kapitalizmus okozta válságra.
Uralják a világot a nemzetközi bankárok? Megvásárolták mammutcégek a demokráciát, és ezzel a 
kormányokat is? Ha igen, mik a megoldások? 
Gyere el Dada Ravival (az Ánanda Márga jóga-szerzetese és az Occupy mozgalom londoni aktivistája) 
ezekről és más kérdésekről beszélgetni!
Egy jógit persze arról is érdemes faggatni, hogyan erősíthetjük magunkat belülről jól bevált módszerekkel, 
hogy hatékonyabban tudjuk kivenni a részünket az új világ létrehozásában.
Dada angolul beszél, de természetesen tolmácsolunk.
Házigazdasszony: Dzsóti Nővér, aki a 8. kerületben  tanít és végez szociális munkát, és lehetőségeket kínál 
a konkrét tevékenységre.
Kapcsolat: 30-8228102, didijyoti@gmail.com 

BIOGAZDÁLKODÁSRÓL,  NEM  CSAK  BIOGAZDÁKNAK
Szervezi: A Kishantosi Vidékfejlesztési Központ és a Mezőföld Népfőiskola
Helyszín: Kishantos,
Ideje:  2016. február 20. szombat 10.00-15.00
Rendezvényünket azoknak a gazdáknak, szakembereknek szánjuk, akik konvencionális módon –
vegyszerekkel, műtrágyákkal -gazdálkodnak, de már érzékelik, hogy a fogyasztók igénye az egészséges,
vegyszermentes élelmiszerre, a társadalom igénye a tiszta környezetre, a természet megőrzésére egy új 
mezőgazdasági szemlélet és gyakorlat irányába mutat. Ezt az új szemléletet, és az ehhez kapcsolódó 
gyakorlati tapasztalatokat mutatjuk be programunkban.
PROGRAM
10.00 –10.30 Érkezés, regisztráció
10.30 –11.30 A mezőgazdaság az új tudományok tükrében: rendszerelmélet, ökológia, ökotoxikológia, 
fenntarthatóság,táplálkozástudomány, környezet és természetvédelem.
Ács Sándorné agrármérnök, környezetvédelmi szakmérnök,
11.40 -13.00 Szövetségben a természettel, A tápanyag utánpótlás és a növényvédelem ökológiai módszerei
Ács Sándorné agrármérnök, környezetvédelmi szakmérnök
13.00 –14.00 EBÉD
14.00 –15.00  Az ökológiai gazdálkodás gépei   -   Bolye Ferenc mg. technikus
15.10 –16. 00  Konzultáció, egyéni tanácsadás  -  Ács Sándorné és  Bolye Ferenc

Részvételi díj 5.000 Ft, mely a szendvics ebédet, kávét és ásványvizet is magában foglalja.
Kérjük, részvételi szándékát mindenképpen jelezze: 2016. február 18 -án 12.00 óráig az itt megadott 
elérhetőségek valamelyikén.
Elérhetőségeink: Tel: 25/506-020, 30/514-5274, 30/3850-379 Fax: 25/506-021 
E-mail: kishantos@enternet.hu. 

VÁLTOZÓ  VILÁG

Az MTA szervezésében, neves előadókkal, gyakorlati példákon keresztül keresik a válaszokat a társadalmak
jövőjét meghatározó kérdésekre.

A programok házigazdája Antal Z. László, a Klímaválasz projekt szakértője.  Az ez évi program alcíme: 
"Kertész leszek", mert központi téma a helyi és közösségi szintű ökológiai szellemiségű programok 
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bemutatása, ezek eredményeik és kudarcaik elemzése, és a jövőbeli lehetőségeik megvitatása. Ezek azért 
különösen aktuális témák napjainkban, mert egy lehetséges társadalmi választ adhatnak az ökológiai, és 
akár az éghajlati válságra. Ez vers arra is utal, hogy a jelenlegi helyzetben - amikor a párizsi klímacsúcs 
után, ahol az érdemi nemzetközi megállapodások esélye minimálisra csökkent -, az időjárás változásai miatt
várható társadalmi változásokra fel kell készülni. Ennek a felkészülésnek az egyik, Magyarországon 
megvalósítható lehetőségét mutatják be azok a helyi és közösségi szintű programok, amelyek célja, hogy az 
emberek újból közelebb kerüljenek természethez.

A részletes program:

Minden hónapban egy hétfő este hangzanak el az előadások 5 és 8 óra között.

 Helyszín: MTA Könyvtár és Információs Központ Konferenciaterme
(Budapest, V. ker., Arany János utca 1. II. emelet)

Február 22. Vida Gábor: "Antropocén remények és esélyek"

Bemutatkozó pr.: Hagyományos értékek - újszerű megközelítés / Szólláth Tibor, Hajdúnánás város 
polgármestere

Március 21. Nobilis Márió: Az „Áldott légy” enciklika üzente a helyi közösségek számára

Bemutatkozó pr.: Visnyeszéplak, mint „Élőfalu”  /Füszfás Balázs és Zajáné Elek Anikó

Április 25.  Kükedi Zsolt: Városi öko közösségek

Bemutatkozó pr.: Szekszárd, a klímabarát település

Május 23.  Kajner Péter: Fenntarthatósági kezdeményezések falun

Bemutatkozó pr.: Egy falusi közösség.

KÉPZÉSEK  KISGYŐRBEN

Helyszín: Kisgyőr, Természet Háza
Szervező: Rónaőrző Természetvédelmi Egyesület

“LEGYEN FENNTARTHATÓ A HÁZTARTÁSUNK”    ÖKOanyu képzés
Zöld-háztartás, házi tisztítószer és kozmetikum készítés 
Időpont: 2016. március 19.  10:00  óra

Zöld háztartást vezetni nem egyszerű. A lakás kialakítása, berendezése, a napi rutinokhoz kapcsolódó 
eszközök használata számos olyan kihívást rejtenek, amelyeket érdemes tízszer átgondolni, és csak utána 
lépni. Milyen szempontok segíthetnek, hogy törekvésünk ne vigyen tévutakra bennünket?
Vannak könnyebben elérhető kellékeink, pl. a tisztítószerek, kozmetikumok, élelmiszerek köre. Néha azonban
a választék zavarba hoz bennünket. Biztos, hogy csak boltban vásárolhatjuk meg ezeket az anyagokat? 
Egyértelmű, hogy nem, hiszen jól elvolt a világ az elmúlt 100-150 évet kivéve a kereskedelemben kapható 
termékek nélkül. Mit érdemes és miért magunknak előállítani? Lehet a háztartásunk egyszerre takarékos, 
gondos, egészséges is? Nem könnyű de érdemes törekednünk rá! Még a pénztárcánk sem fogja bánni! Ami 
biztos, hogy készítünk a kertben lehullott gesztenyéből, a kandallóban kiégett hamuból mosószereket, s 
néhány tisztító, tisztálkodószer házi praktikáiba is beavatjuk egymást. Kíváncsiak vagyunk a már bevált 
módszerekre, saját tapasztalatokra is. 

A program ingyenes, de a korlátozott létszám miatt bejelentkezést kérünk! Legkésőbb március 10-ig várjuk a
jelentkezéseket a ronaorzo@gmail.com e-mail címen! A résztvevők jelentkezését visszaigazoljuk! 
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“ZÖLDÍTSÜK  KERTÜNKET” – BIOKERTÉSZ  NAP  KISGYŐRBEN

Időpont: 2016. április 16.   10:00  óra

Hogyan tudjuk megfigyelni, hogy mire van szüksége a kertünknek? Milyen növénytársításokkal lehet az 
eredményes terményhozamot elősegíteni? Melyek azok a módszerek, melyekkel a legkevésbé zsaroljuk ki 
földünket? Miért fontos, hogy fenntartsuk a körforgást, s visszaadjuk az Anyaföldnek azt ami általa termett?
Olyan kérdéseket igyekszünk megválaszolni közösen, melyek segítik, hogy a kertben töltött idő élménnyé 
váljon, s a munka mellett szemet is gyönyörködtessen.

Egy olyan kert életre hívása, ahol a növények mellett a kertben élő állatok is megfelelő védelmet élveznek, 
és ami megteremti egy jól működő ökoszisztéma alapjait.

A nap folyamán, beszélgetünk a komposztálásról, gyógynövénytermesztésről – felhasználásukról, 
aszalásról, permakultúráról – biokertészetről, s ezt az egészet megfűszerezzük egy ehető – vadnövényekből 
készült étellel például egy gyógynövény salátával.

Bővebben: +36-30-2999940,  E-mail:   ronaorzo@gmail.com

BOLYAVÁRI ESTÉK

2016. Jégbontó / Február hava 26. péntek:  Darnói Tibor - Felemelkedés és tudatváltás az ősi magyar 
világkép szerint

A világ ma alá-fölérendeltségű hierarchiába rendezett. Ebben minden kettősség ellentétpárok formájában nyilvánul 
meg, amelyben az energiák ellentétes irányúak, ezért gyengítik, kioltják egymást. Ez a szembenállás hatja át a tudatot 
is.

Ez a polaritás, a "vagy-vagy" világa, mely örök konfliktust tart fenn, s elkülönülést hoz.

Az ősi magyar szellemiség viszont mellérendelő rendszerben szemléli a világot. Ebben szembenállás helyett 
együttállás van, ahol az energiák is párban állnak és erősítik egymást, összeadódnak. Ez valódi dualitás, az "is-is" 
világa, az együtthatás megvalósításának útja. Csak így kerülhet helyére a női minőség és energia is. Nyelvünk és 
lelkületünk is e mellérendelő világképpel átitatott, s mégsem élhetünk e szerint. Ez okoz zavart gondolkodásban, 
lélekben, identitásban. Az ősi magyar szellemiség ismeri a kulcsot, miként lehet megvalósítani a kettősség világának 
egy finomabb rezgésű, emelkedettebb szintjét, egy magasabb tudatosságot.

 Február hava  27. szombat:  Bakos József  - Üzenet az égből, a kozmológiai eseményhorizont 
információs mintázata

Szombat délutáni beszélgetés, 5 óra

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

KIADÓ HÁZ ÓPUSZTASZEREN 
Ópusztaszeren  a  Vackor  Környezet-  és  Természetvédelmi  Egyesület  közösségi  háza   szomszédságában,
kiadó  ház  keresi  lakóit.  Várjuk  azon  lelkes  családok jelentkezését,  akik  egy fenntartható  életmód  és  a
természet szeretete iránt elkötelezettek és keresik a kezdő lépést vidéki életük megvalósításához. A Szeri
Ökotanyák Szövetsége (SZÖSZ) ebben már nagy tapasztalattal rendelkezik, így a kezdő lépéseket mi is
szívesen segítjük. Részletekkel az alábbi e-mail címen szolgálunk: torokrisztina@gmail.com
Szeretettel: Törő Krisztina és Nagy Tamás

A Magyar Élőfalu Hálózat e-hírlevelét...      
Szerkesztette: Zaja Péter <namzi@tvn.hu>
Lektor:  Kilián Imre    <kili@gyurufu.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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