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TÉLI  GYÜMÖLCSEINK

Lassan vége a nagy őszi betakarítási láznak nálunk is, így kicsit olajozottabb lesz majd a hírlevelek 
szerkesztése.  A gyümölcsök zöme már a kamrában, lehet beosztani a muníciót s a tartalékokat. Kérdés 
milyen lesz az ősz további része, mert ha most október derekán a szépen virágzó szilvafáimra nézek, még 
talán új fajtánk is debütálni fog: a Téli Besztercei… Karácsonyi szilvásgombóc frissen szedett szilvából!
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AZ EMBER ÉS KÖRNYEZETKÍMÉLŐ KERTMŰVELÉS ALAPJAI

Mélymulcs a gyakorlatban

A mélymulcsos gazdálkodás egy új megközelítés a kertművelésben, amely egyszerre kíméli időnket, fizikai 
erőnket, pénztárcánkat és környezetünket.

Az érdeklődők az azonos című filmből ismerhették meg a módszert. A gyakorlatban azonban számos kérdés 
merül fel, amelyekre most választ kaphatnak az Ökológiai Intézet Gömörszőlősi Oktató Központjában, egy 
két napos gyakorlati képzés keretében.

A képzés időpontja 2016. október 22-23 (szombat-vasárnap)

Az érdeklődőket szeretettel várjuk Gömörszőlősön, 2016. október 22-én, szombaton, 10.00 órakor.

A képzést Gyulai Iván, az Ökológiai Intézet Alapítvány igazgatója tartja.

A technológiáról készült kisfilm az alábbi linken található:

https://www.youtube.com/watch?v=uHcJO88tX5E

Helyszín: Gömörszőlős, az Ökológiai Intézet Alapítvány Oktatóközpontja

3728 Gömörszőlős Kassai út 37-39.

Külső helyszín: Szuhafő

A képzés részvételi költsége 15.000 Ft, mely tartalmazza a résztvevők szállás- (3-4 ágyas szobákban) és 
étkezési költségét, valamint a képzés díját.

Részvételi szándékát kérjük, jelezze 2016. október 19-ig az itt megadott elérhetőségek valamelyikén.

Vigh Andrea    rea.vigh@gmail.com  vagy telefonon a 0620/407-6875 számon.

SZÁNTÓI ALMANAP ÉS ŐSZI VÁSÁR
Almás gazdák és gyümölcsészek Zalaszántói találkozója

„Az egészségnek gyümölcsillata van, olyan, mint az alma.”   (Hamvas Béla)

Ideje: 2016. október 16.
Programok:
9.00  - 10.00  A Zalaszántói Almakúti Bt. Bemutatása és vezetett látogatása
Előzetes regisztráció szükséges a szervezőknél!
10.00 – 10.30  Szentmise
10.30  -  12.00 Nagy Sebestyén Kert avatása és a kert felszentelése
Helyszín: Gersei-Pethő Általános Iskola, iskolakert
Köszöntő: Sáringer-Kenyeres Tamás, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat elnöke
A kertet felszenteli: Kiss László esperes
Almafa csemete ültetése
Kovács Gyula erdész, a Kárpát-medencei Tündérkert mozgalom atyja (Pórszombat): A Kárpát-medence régi 
fajta gyümölcsei és a Tündérkert mozgalom – előadás az iskolában
Ebédszünet
14.00 – 17.00  Gyümölcsóra -Gyümölcsész szakmai előadások
Helyszín: Gersei-Pethő kúria Vidékfejlesztési Központ Lovagterme
-  Szűcs Gergő gyümölcsész (Kisgyőr): Nagyszüleink öröksége – gyümölcsészet a magyar 
néphagyományban
-  Kiss András gyümölcsész (Tekenye): Hogyan őrizzük meg régi gyümölcseinket?
-  Halász Elemér gyümölcsész (Nemesapáti): A gyümölcsészet történeti áttekintése az őskortól napjainkig, 
Zalai almafajtákról röviden
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-  Partics Gyula: Cserszegtomaji gyümölcsfaiskola létrehozásának tapasztalatai

15.00 – 16.00 Mit együnk? Mit igyunk?
Helyszín: Gersei-Pethő kúria Vidékfejlesztési Központ előadója
Az alma és a gyümölcsök szerepe a táplálkozásban és a gasztronómiában. Közös sütés-főzés Meiszner 
Katalin táplálkozási szakértő közreműködésével.
Almapálinka, almabor és almalevek kóstolója!
17.00 Komoróczi Lajos okleveles pálinkász tanácsai
Helyszín: Gersei-Pethő kúria Vidékfejlesztési Központ Lovagterme
18.00 Kassai Lajos – A Lovasíjász c. film vetítése
Helyszín: Gersei-Pethő kúria Vidékfejlesztési Központ előadó terme

Délután: Alma kiállítás és vásár, almából és gyümölcsökből készült finomságok, étel és italkülönlegességek, 
helyben sütött almás desszertek „Ki mit tudja?”, palacsintasütés

Élő mesterségek bemutatója: Czibor Imre sártekerő, Tóth Gergely kosárfonó, Tea múzeum különlegességei, 
Nyári Viola biokertész, csizmakészítő.
Gyümölcsprések és gyümölcsfeldolgozó berendezések kiállítása, gyümölcsész könyvek bemutatója.

Bővebb felvilágosítás: www.zalaszanto.hu, T:70/310 8785

VISNYESZÉPLAKI HÍREK

PERMAKULTÚRA  A  GYAKORLATBAN. Baji Béla előadása

Helyszín: Visnyeszéplak, Faluház

Ideje: 2016. október 19. szerda este 19 óra

Baji Béla a magyarországi permakultúra mozgalom úttörője s zászlóvivője. Régóta figyelemmel kíséri a 
visnyeszéplaki kerteket tanácsaival, útmutatásaival. Most is lehetőség lesz a gyakorlati megoldások 
megvitatására, szerda délután vagy csütörtök délelőtt.

Bővebben: Zaja Péter namzi@tvn.hu

BESZÉLGETÉS A KUNFAKÓ LÓRÓL EÖRDÖGH ANDRÁSSAL

„Az ősi magyar ló eltűnt a történelem viharainak közepette, de életre lehet kelteni”

Helyszín: Visnyeszéplak, Faluház

Ideje: 2016.október 22. szombat 17 óra
Bővebben: Kerekes Nóra T: 30/9944 174

www.kunfako.hu

FENNTARTHATÓ GYÜMÖLCSÖS – GYÜMÖLCSÖZŐ FENNTARTHATÓSÁG

II. hétvége Nagyszékelyben

Időpont: péntek, 2016, október 21 – 16:00 – vasárnap, 2016, október 23 – 16:00
Helyszín: Nagyszékely

Közösségi gyümölcsös képzést-tapasztalatcserét tartunk, október 21-23. között, Nagyszékelyben, az 
Átalakuló közösségek és hasonló közösségi kezdeményezések számára. A hétvége alatt megismerkedhetünk a
Permakultúra Egyesület helyi terveivel a Nagyszékelyi Baráti Kör családjainak életmódjával, kísérleti 
tevékenységükkel a helyi élelmiszer önellátás térén.
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A hétvégén családok példáin keresztül mutatjuk be a kialakítás és fenntartás gyakorlati fogásait, a 
magvetéstől a gyümölcsösig. A különböző korú kertekben a folyamatot követve szeretnénk megosztani 
tapasztalatainkat.

Péntek
Megérkezés: 15-16 között Nagyszékelybe, 18-kor diavetítés, beszélgetés, Átalakuló Közösségek - hol tartunk
Nagyszékelyben?
Szombat
8.00 - reggeli
9.00-12.00 - helyi gyümölcsészet bemutatása, kiscsoportos workshop két helyszínen. Juhász Attila és Nyéki 
Gábor mutatják be a személyes útjukat. Hogyan kezdték el saját kertjük kialakítását, milyen lépéseket tettek, 
milyen nehézségekkel találkoztak, hogy oldották meg.
13.00 - EBÉD
14.00 - gyakorlat a gyümölcsösben, "a magtól a faiskolán keresztül a gyümölcsösig", magról nevelt és oltott 
fák átültetése, hova? miért? mikor?
17.00 - tűzgyújtás, vacsi, kürtőskalács-sütés
Vasárnap
8.00 - reggeli
9.00-12.00 - "közösségi nyílt-tér"- több helyszínen, helyi témák-tájfajta megőrzés, erdőkert kialakítás. Kisebb
csoportokban osztjuk meg tapasztalatainkat. Helyi témáink: 1. tájfajta zöldségek magfogása, génmegőrzése, a
magtárolás fortélyai; 2. erdőkert kialakításának folyamata, szempontjai, a természetszerű gyümölcsös erdő 
fajösszetétele.
12.30 - EBÉD
14.00 - visszacsatolás, köszönet, séta/hazautazás.

Egyéb tudnivalók:

Étkezés: péntek vacsi, szombat reggeli+vacsi, vasárnap reggeli batyus, reggelire kását főzünk, teát, kávét 
biztosítunk. Ebédet helyi alapanyagokból készítjük, vegetáriánus egytálétel, húst igény szerint lehet hozni. A 
szünetekre várunk szezonális, helyi alapanyagból készült sütiket, krémeket, szörpöket!

Szállás: max.20 fő, családoknál, hálózsákot hozni kell. Tisztálkodás: lavóros megoldás, alomszék

Felszerelés: jegyzetfüzet, megfelelő lábbeli, kerti ruha, esőkabát, kerti kesztyű

Költségek: 2000-5000 HUF közötti adománnyal tudnak hozzájárulni a költségekhez a résztvevők: a 
jelentkezési lapon lehet bejelölni, mennyivel tudsz hozzájárulni az ellátáshoz. Szükség esetén az Átalakuló 
Közösségek résztvevőinek útiköltség térítést tudunk biztosítani.

Jelentkezési határidő: 2016. október 18.

Jelentkezés: Kardos Etelka, Nagyszékely T: 06-206655952, kardos.etelka@nagyszekely.hu. A jelentkezés 
után részletes űrlapot küldünk!

A tapasztalatcsere az Átalakuló Közösségek programja, a Védegylet szervezésében jön létre, a LUSH támogatásával.

GYÜMÖLCSÉSZ TALÁLKOZÓ, DRÁVAFOK

A Kárpát-medencei Gyümölcsész Hálózat már hagyományos éves találkozója 2016. november 18-20. között 
lesz Drávafokon, a Fodor-kúriában.

A találkozó fő témája idén a „Gyümölcsliget” s a „Fás legelők”, mint földhasználati kategóriák 
elismertetésének előmozdítása lesz. Emellett a szokásos programok: gyümölcsmustra őszi-téli 
gyümölcsökből, kertlátogatás, előadás (a témához kapcsolódva), pálinkák tesztelése, tapasztalatcsere stb.

A részletek a következő számban
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„AZONNAL HAGYJUK ABBA!”
Műhelybeszélgetések a fenntarthatóságról

Kishantos, 2016.10.15. – 2017.06.17.

A 8-12 éves gyerekeknek szervezett kishantosi öko-jurta táborban egyik este a csillagos eget néztük a 
gyerekekkel - és egy csillagász mesélt nekünk a világmindenség csodáiról. A beszélgetés közben az egyik 
felnőtt elmondta, hogy ha mi emberek így folytatjuk, ahogy most csináljuk, akkor tönkretesszük a 
bolygónkat. Erre egy 11 éves kislány hangosan felkiáltott: „Most azonnal hagyjuk abba!”
A műhelybeszélgetés alkalmai megteremtik az együtt gondolkozás lehetőségét tudósok, érdeklődők, civil 
szervezetek és diákok részére. Célunk többek között az is, hogy rendszerbe foglaljuk a fenntarthatóság 
komplex ismereteit, melyeket jelenleg egymástól elkülönült szakterületeknél találunk.  A 
műhelybeszélgetések alkalmai megteremtik az együtt gondolkozás lehetőségét tudósok, érdeklődők, civil 
szervezetek és diákok részére. Célunk, hogy bátran szemébe nézhessünk a mai gyermekeknek, és 
elmondhassuk, hogy megtettünk mindent a jövőjükért, az egészségükért, a boldogságukért.

2016. 10.15. szombat
Téma: A program célja és felépítése
           Élelmiszerbiztonság 1.   (növényvédő szerek, állatgyógyszerek, nehézfémek)
Előadók: Ács Sándorné Msc
                Prof. Darvas Béla Dsc

   Prof. Székács András Dsc

2016. 11.19. szombat

Téma: Hol és miért tévesztettünk utat?  Félelmetes ütemben pusztítjuk a természet rendszereit
Unokáink jövőjének eladása a fenntartható fejlődéssel össze nem egyeztethető paksi bővítéssel

Előadók:  Ács Sándorné Msc
     Lendvai Gábor PhD
     Mangel Gyöngyi  Msc

2016. 12.10. szombat
Téma: Élelmiszerbiztonság 2.  (GMO, gyógynövények, mikzoxinok)

CETA és TTIP: az utolsó szög a vidék koporsójában
Előadók: Prof. Darvas Béla  Dsc

    Prof. Székács András  Dsc
    Fidrich Róbert   MTVSZ-Föld Barátai Magyarország

A téli-tavaszi programokat a későbbiekben közöljük.

Szervezők: Mezőföld Népfőiskolai Társaság és Kishantosi Vidékfejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit 
Kft.
Minden alkalom 11.00-tól 17.00-ig tart ebéddel és kávészünetekkel.

A program részvételi díja alkalmanként: 2500 Ft, mely tartalmazza az ebédet, kávét is.
Kedvezményes részvételi díj: 1200 Ft

A programba bejelentkezni az adott programot megelőző csütörtök délig lehet az alábbi elérhetőségeken:
Tel: 25/506-020, 30/514 5274 Drótlevél: kishantos@datatrans .hu

A Somosi Környezetnevelési Központ

"KIS FÜRKÉSZ" címen természetismereti - természetvédelmi versenyt hirdet alsó tagozatos tanulók 
részére. A versenyre 4 fős csapatok jelentkezését várjuk (lehetőleg évfolyamonként 1-1 tanuló).

"Ifjú Fürkész" címen természetismereti - természetvédelmi versenyt hirdet 5-6. osztályos tanulók részére.

A versenyre 4 fős csapatok jelentkezését várjuk (lehetőleg évfolyamonként 2-2 tanuló).
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A feladatok a következő témakörökhöz kapcsolódnak: Természetismeret, természetvédelem, Madárismeret, 
Gombaismeret, Gyógynövények, Néphagyományok, Fenntartható életmód

A versenyre jelentkező csapatok 3 feladatsort kapnak meg elektronikus levélben. A legügyesebb csapatok a 
verseny befejezéseként májusban egy kétnapos döntő fordulón vesznek részt.
A versenyre iskolánként több csapat is jelentkezhet, viszont a döntőre iskolánként csak egy csapat kerülhet be.

A csapatok jelentkezését a következő elektronikus címre várjuk: furkeszverseny@gmail.com

 Jelentkezési határidő: 2016. október 17. 24 óra A jelentkezésnek tartalmaznia kell: A felkészítő pedagógus 
nevét, telefonszámát, elektronikus címét (Amely elérhetőségeken megbízhatóan tudjuk tartani a kapcsolatot). 
Az iskola pontos nevét, címét. A csapattagok nevét, osztályát. A csapat nevét.
 Nevezési díjat nem kérünk!

A verseny koordinátora: Molnár Zoltán /KOKOSZ, Somosi Környezetnevelési Központ tel. 20/522 25 25; 
elektronikus levél: furkeszverseny@gmail.com

BOLYAVÁRI ESTÉK

Október 14.  19 órakor Tóth Bálint: Emberismeret, önismeret az Enneagram karakterológiai-, és a PAS-
rendszer  

„Az Enneagram kilenc alapvető karaktertípusba sorolja be az embereket, és feltárja személyiségük mélyén 
rejlő mozgatórugóikat. Eredete bizonytalan, gyökerei már megtalálhatók i.e. 3.000 körül a sumer területeken,
majd Egyiptom területén, később a X.-XI. században vallási körökben. Legvalószínűbben a szufi 
misztikusoktól származik.”

Október 28.  19 órakor – Beszélgetés Zseni Annamáriával / Ön-Tér-Kép I-II. A magyar nemzet lelkiállapota
Milyen folyamatok vezettek el a mai társadalom kritikus lelki-érzelmi állapotához?
A magyar nemzet jelenében mutatkozó zavarok, tünetek, szenvedések hátterében milyen lélektani történések 
tárulnak fel?
Tud-e a rendszer szempontot adni a kiút megtalálásához?

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

SAJTOS NAP
Helyszín: Füveskert és Teaház, Orfalu
Időpont: 2016. október 22-én, szombaton
14 óra – A sajtkészítés gyakorlati bemutatója
Felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt izgalmas – a program végén mindenki hazaviheti a saját sajtját!
16 óra – Sajttípusok, sajtfajták
Kerekasztal beszélgetés sajtmesterekkel: Buzás Attila Sándor, Fejes Csaba, Molnár János
A beszélgetést vezeti: Virágh Enikő
Lesz vásárlási s kóstolási lehetőség különleges sajtos ételekből, finom borokból, s természetesen teákból.
További részletek: https://www.facebook.com/orfaluteahaz/?fref=ts
A részvétel ingyenes!

A Magyar Élőfalu Hálózat e-hírlevelét
Szerkesztette: Zaja Péter, elérhetőség: 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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