MÉH e-HÍRLEVÉL
67. SZÁM, 2016. március 29.

SZERKESZTŐSÉGI
Hát rendesen a fejünkre jött a tavasz ismét. A madárzsivaj minden reggel kiugraszt az ágyból már napkelte
előtt (enyhe túlzással), a metszőolló kérés nélkül ugrik a zsebbe, a vetőmagvas kosárka (szigorúan
Magbörzés vagy saját magvacskákkal!) a kézbe, a tehénkék is óbégatnak, hogy hol van már a zöld fű!!
Szóval nehéz ilyen körülmények között hírlevelet szerkeszteni…. No, azért megküzdöttünk érte!
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EMLÉKEZTETŐ: 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 idei program alcíme:
"Kertész leszek", mert központi téma a helyi és közösségi szintű ökológiai szellemiségű programok
bemutatása, ezek eredményeik és kudarcaik elemzése, és a jövőbeli lehetőségeik megvitatása. Ezek azért
különösen időszerű 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 minimálásra 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)
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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.

A XXI. NYÁRI ÉLŐFALU TALÁLKOZÓ
Tervezett helyszíne: Visnyeszéplak
Tervezett időpontja: 2016. nyár....
Részletek hamarosan.
Kérjük, támogassa a Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési Egyesület munkáját adó 1%-ának
felajánlásával! Adószám: 18764978-1-14
Tevékenységünk: Képzések az önellátás témakörben, iskola és faluház működtetése, kulturális és
sportrendezvények, előadások, természetvédelem s minden, ami egy élőfalu működési hátteréhez szükséges!

GYÜTTMENT FESZTIVÁL, 2016
A Gyüttment Fesztivál a vidéken újrakezdő, környezettudatos vidéki életet és értékrendet választó, tájba
illeszkedő emberek éves nagy találkozója.
Tudásmegosztás és tapasztalatcsere, fesztivál környezetben, fesztivál hangulatban. Négy nap alatt több mint
száz előadás és bemutató a vidéki élethez kapcsolódó minden témában. Egyesületek, alapítványok,
közösségek mutatkoznak be, de egyéni utak, választások és azok eredményei is megismerhetők.
Egy helyszínen, négy nap alatt elérhető minden tapasztalati úton szerzett gyakorlati tudás, amire
komfortzónán túl szükséged lehet!
Idei dátum: 2016. augusztus 25-28. További infók hamarosan...

VASI CSALÁDI GYÜMÖLCSÉSZ NAP ÉS TERMÉNYBEMUTATÓ FAGONDNOK
TALÁLKOZÓ
Helyszín: Oszkó Szőlőhegy - Hegypásztor pincék
Ideje: 2016. április 2, délután 13 órától
PROGRAM:
13.00 Tündérkerti köszöntőt mond Kovács István a Hegypásztor Kör elnöke
13.20 Gyümölcsészet – természetesen! Darázsi Zsolt, a Göcsej Természetvédelmi Alapítvány elnöke
mutatja be a természetközeli gyümölcsész gazdálkodás alapjait
14.10 Metszés, fagondozás a gyakorlatban a fagondnok családok közreműködésével – bemutató és
igény szerinti tanácsadás, ekkor a Tündérkerti fák gondozásához lehet segítséget kérni!
14.45 Öko-iskolai bemutatkozó – a vasvári Kardos László Általános Iskola tevékenységének bemutatója
15.00 Vegán ételkészítés bemutató kóstolóval Horváth-Szováti György életmód tanácsadó készít
zöldségekből és gyümölcsökből finom és egészséges ételeket, melyekhez a fortélyokat is megtudhatjuk!
15.30 Gyógynövények mindennapjainkban: A gyógynövények hatásáról, szerepéről és használatukról
hallhatunk fontos tudnivalókat és hasznos tippeket Laknerné Riegler Katalin talpmasszőrtől
KÍSÉRŐ PROGRAMOK:
Rövid filmek a természetes gyümölcsészet témájában
Konténeres gyümölcsfa bemutató
Gyümölcsös- gyógynövényes helyi termékek vására
Gyümölcsös játékok
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15.00 Kézműveskedés - nemezelt gyümölcs kulcstartó készítése.
Kérjük, hogy hozzanak magukkal saját gyümölcsből készült eltett ételeket, italokat (lekvárok, szörpök,
kompótok, egyebek), melyeket a rendezvényen bemutathatnak, kóstoltathatnak!
A PROGRAMON VALÓ RÉSZVÉTEL DÍJTALAN!

"Oltógallyak nyomában" XII. Oltás a gyakorlatban
Időpont:
Helyszín:

2016. április 2. szombat 11.00 - 14.00 óra között
Budakeszi Vadaspark, nagyszínpad (eső esetén a Foglalkoztató központban leszünk)

Megközelítés: Autóbusszal: a Széll Kálmán térről a 22-es autóbusszal, 10 perc sétával
Előadó:
Téma:

Autóval (a sorompón belül a parkolásért fizetni kell)
Kiss Balázs erdész
gyümölcsfa oltás tanítása, gyakorlati ismeretek bemutatása

A Vadaspark az Öko-forrás Alapítványnál regisztrált résztvevőknek ingyenes belépési lehetőséget biztosít!
Jelentkezni lehet: az onkepzokor@t-online.hu e-mail címen.
A belépő karszalag 11.15 -óráig vehető át a bejárat előtt.
Alma, cseresznye és valamennyi kajszi oltására lesz lehetőség, oltóvesszőket is biztosítunk. Természetesen
mindenki hozhat saját alanyt és vesszőt is.
A képzés a Pilisi Parkerdő Zrt. és az Öko-forrás Alapítvány együttműködésében valósul meg.

NÉPI GYÓGYNÖVÉNYISMERET A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN
dr. Babulka Péter etnobotanikus előadása
Ideje: 2016. április 20., 16:00-17:30
Helyszín: Budapest I. ker, Corvin tér 8.
Az utóbbi néhány évtizedben a népi növényismereti (etnobotanikai), a népgyógyászati (népi orvoslási,
etnomedicina) és az etnofarmakológiai kutatások iránt egyre nagyobb érdeklődés tapasztalható. Ennek egyik
oka az, hogy a különböző népek gyógyítással és a gyógyításhoz használt természetes anyagok (növény,
gombák, állati- és ásványi eredetű anyagok) használatával kapcsolatos ismereteinek összegyűjtése,
dokumentálása, értékelése és hasznosítása egyaránt sürgetővé vált.”
(Babulka Péter www.tarnics.hu)
Jegyár:
Teljesárú belépő: 900 Ft
HHBK: 450 Ft
Hallgatói kártya: 450 Ft
Diák: 600 Ft
Helyszín: 1011 Bp., Fő utca 6.
Regisztráció: http://www.hagyomanyokhaza.hu/oldal/12360/
További információ: Farkas Réka (Magyar Népi Iparművészeti Múzeum) (+36) 70 377 2236
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BOLYAVÁRI ESTÉK
Április 1.: Kiss Károly / Halálos fenyegetés, vagy a megismerés új eszköze a mesterséges intelligencia?
Mi az: múló őrület, melyet házassággal gyógyítanak? David Gelertner, korunk egyik legismertebb
számítógép-tudósa nem tudta a választ e találós kérdésre. Watson, az IBM által épített szuperkompjúter
viszont kitalálta a Jeopardy! (Kockáztass!) nevű amerikai tévés műveltségi vetélkedőn, ahol meg is nyerte a
versenyt a korábbi két győztessel szemben. Persze ez nem azt jelenti, hogy Watson tudja, mi a szerelem.
Ugyanis nincs teste.
Mesterséges intelligenciát ugyan előállíthatunk, de mesterséges tudatot nem, állítja Gelertner, mert érzések
és érzelmek test nélkül nem léteznek. (Mint ahogy narancslé sincs narancs nélkül.) Ezért nem létezhet
merevlemezre letöltött élet sem. Kiss Károly: Watson gyógyít. web.
http://kisskaroly.x3.hu/publicisztika/watsongyogyit.pdf
Április 4. hétfő, este hat óra / Mozikör / Utam az iskolába / Kuzmich Család
Április 8. péntek / Bördős Éva / Az illegális tőkekiáramlás ?
Április 9. szombat 5 óra / Szombat-délutáni beszélgetés az Evolúcióról, Vendégünk Korom Gyula
Április 15. péntek, hét óra / Püski István / Lélek-jelenlét?
Elérhetőségek:
BolyaFészek, 1067 Budapest, Csengery utca 62/b. fsz. 1.
Távbeszélő: 312-68-77, távlevél: bolyanyo@freemail.hu és bolyapo@gmail.com

Emlékeztető: Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek XXVI. Országos
Találkozója azaz a Zöld OT
Ideje: 2016. április 29. – május 1.

Helyszín: Őriszentpéter
Szeretettel várunk Őriszentpéteren, az Országos Találkozón. Örülnénk, ha részt vennél a teljes találkozón,
ami a táj megismeréséről, szakmai beszélgetésekről, baráti, közösségi együttlétről és együtt-gondolkodásról,
a helyi kultúráról, ismerkedésről, vagyis a találkozásokról szól.
Országos Találkozó programja: http://zoldcivil.hu/orszagos-talalkozo/2016-2/program/
Korlátozott anyagi lehetőségeink miatt az első 400 jelentkezőnek tudjuk az alább megadott kedvezményeket
biztosítani, ezért jelentkezz mielőbb!
Amennyiben önkéntesként munkáddal segítenéd az Országos Találkozót, a regisztráció előtt vedd fel a
kapcsolatot velünk: ot-onkentes@zoldcivil.hu. Az önkéntesek további kedvezménnyel, akár ingyenesen
vagy minimális összegért vehetnek részt a találkozón.
Technikai információk: http://zoldcivil.hu/orszagos-talalkozo/2016-2/technikai-infok/

AJÁNLÓ
Már online is letölthető, és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Megyei Igazgatóságaitól nyomtatott
formában is kérhető a HELYI TERMÉK KÉZIKÖNYV!
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A kiadvány tartalmának kialakításában a NAK, az FM és NÉBIH szakemberek mellett a KISLÉPTÉK
EGYESÜLET szakemberei is részt vettek!
A kiadványban olvashat többek között a kistermelőket érintő szabályokról, falusi vendégasztalról,
védjegyekről, disznóvágásról, adózásról is.
Letölthető innen: http://www.kisleptek.hu/helyitermek_kezikonyv_nak/

A II. ÖNRENDELKEZŐ KONFERENCIA (Helyi kezdeményezések jövőformáló hatása)
előadásai (Takáts Péter, Zalatnay László, Ács Sándorné, Pető Áron, Palicz Ildikó, Miklós Rudolf)
letölthetőek, meghallgathatóak: http://www.nyiregyhazikosar.hu/konferencia/
Az Önrendelkezés szó nem csak azt jelenti, hogy az életünk fontos kérdéseiben mi magunk hozzuk meg a
döntést. Tehát nemcsak a demokrácia-gyakorlás egy formája.
Az Önrendelkezés egy szemléletmód és egy nagyon hatékony problémamegoldó technika egyben.
Aki az önrendelkező képességét megerősíti az egyre kevésbé lesz kiszolgáltatva a külvilág erőinek. Az
önrendelkezés gyakorlásával az ember, és az emberi közösségek egyrészt képesek megoldani az összes mai
társadalmi, szociális, gazdasági problémát. Másrészt ez a szemléletmód és gyakorlat képes arra, hogy egy
általunk kívánatosnak tartott világot hozzunk létre. Igazi teremtő erő.
Az önrendelkezés nem való mindenki számára. Akik szeretnek másokat okolni, másokat hibáztatni életük
nehézségeiért, vagy szívesebben reménykednek egy nagylelkű, gazdag ember, politikus, cég segítségében,
mint a saját képességeik használatában, azoknak nem való. Számukra egyenesen veszélyes, mert ők nem
szeretnek azzal szembesülni, hogy a hiába való várakozás és mások okolása helyett mindvégig a saját
kezükben volt a megoldás kulcsa, csak éppen nem akarták, vagy nem tudták ezt észrevenni.

GÉCZY GÁBOR előadása: ÖNFENNTARTÁS, FÜGGETLENSÉG
(A Nyíregyházi előadás)
https://www.youtube.com/watch?v=hncQx1y1gMc&feature=youtu.be

A Magyar Élőfalu Hálózat e-hírlevelét
Szerkesztette: Zaja Péter, (namzi@tvn.hu)
Lektorálta:
Kilián Imre, (kili@gyurufu.hu)
Munkánkat támogatja: A Magyar Élőfalu Hálózat és a Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési
Egyesület
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