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78. SZÁM, 2016. december 1.

ADVENTI  ÜZENET
"Ha a szívekben becsületesség honol, 
A személyiség megszépül.
Ha a személyiséget szépség járja át, 
Harmónia lesz az otthonokban.
Ha az otthont a harmónia tölti be,
Rend lesz a nemzeten belül.
Ha a nemzeten belül rend uralkodik,
Béke lesz a világon."
- Sri Sathya Sai Baba - 

(átvéve az Élő Közösségek hírleveléből)
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AZ  UTOLSÓ  SZÖG  A  VIDÉK  KOPORSÓJÁBAN?  -  TTIP  ÉS  CETA

Beszélgetés a tervezett EU-USA  szabadkereskedelmi egyezmény (TTIP) és az EU-Kanada kereskedelmi 
egyezmény (CETA) által a mezőgazdaságra és élelmiszereinkre gyakorolt várható hatásokról.

Időpont: 2016. december 5. hétfő, 18 óra

Helyszín: DocuArt, moziterem (Budapest IX., Ráday u. 18 ? Erkel u. 15.; bejárat az Erkel utcából.)

Vendégeink: 

- Sharon Treat, az Institute for Agriculture and Trade Policy szakértője

- Sujata Dej, Kanadaiak Tanácsának kereskedelempolitikai szakértője

A rendezvény keretében az előadók ismertetik a Selling Off the Farm: Corporate Meat's Takeover Through 
TTIP (A multinacionális húsipari cégek felfalják a kis gazdaságokat a TTIP segítségével) illetve a Food 
Safety, Agriculture and Regulatory Cooperation in the Canada-EU Comprehensive Economic and Trade 
Agreement (Élelmiszerbiztonság, mezőgazdaság és szabályozási együttműködés az EU-Kanada kereskedelmi
egyezményben) című tanulmányok főbb eredményeit. 

A rendezvényen az angol-magyar tolmácsolás biztosított.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A rendezvényen a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 
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Jelentkezni itt lehet: https://goo.gl/forms/SnWmYZPTLG8WvuUI3  
További információ: Fidrich Róbert, rendezveny@mtvsz.hu, telefon: (70)340-8965
Szervezők: Magyar Természetvédők Szövetsége, Védegylet, Institute for Agriculture and Trade Policy

PERMAKULTÚRA  –  ÖSSZHANGBAN  A  TERMÉSZETTEL 

Előadó:  Baranyai Vitália

Ideje: 2016. december 7.  18.00 – 20.00

Helye:  Budapest, Dokumentumtár és Információs Központ,  Budapest,  XI. ker.  Bocskai utca 70-78.,

Az előadás résztvevői egy olyan különleges szemléletmódot ismerhetnek meg, mely a természeti rendszerek 
összefüggéseit alkalmazza az élet minden területén - úgy a kertészkedésben, mint az emberi kapcsolatainkban.
A rendszer minden egyes elemét annak szükségletei, és haszonvételei által összehangoltan illeszti az egészbe. A részek 
közti szinergia a hulladék, az energia-, valamint az emberi munkaerő szükséglet minimalizálásával valósul meg.
Bill Mollison és David Holmgren, valamint munkatársaik fektették le az 1970-es évek folyamán a permakultura 
alapelveit :  „A permakultúra olyan mezőgazdasági termelő rendszerek tervezése, és működtetése, amelyek 
rendelkeznek a természetes ökoszisztémák változatosságával, stabilitásával és rugalmasságával. Az emberi közösségek 
és a természetes táj olyan integrációja, mely lakóinak biztosítani tudja az élelmet, energiát, lakást és egyéb anyagi, és 
nem anyagi szükségleteit.”
Belépő a nem rendszeres klubtagjainknak: 800 Ft/alkalom. 

MAGASÍTOTT ÉS DOMBÁGYÁSOK ÉPÍTÉSE, MŰKÖDTETÉSE, NÖVÉNYVÁLTÁS

 ÉS BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELME.

Szeretettel hívunk mindenkit az Öko-forrás Alapítvány gyakorlatorientált képzésére!

A képzés célja:  a kiskertek telepítésével és művelésével kapcsolatos elméleti  és gyakorlati ismeretek 
bővítése. 
Ezúttal a zöldségtermesztéssel foglalkozunk. 
Időpont: 2016. december 11. vasárnap 13:00 óra
Helyszín: Budakeszi Vadaspark, Foglalkoztató központ
                (a Vadaspark bejárata felé tartó gyalogút bal  oldalán egy szép, fából, üvegből épült házacska)
                         http://www.vadaspark-budakeszi.hu/megkozelites-es-parkolasi-rend

Előadó:  Székely Gyöngyvér agrármérnök, a Bio Gazdabolt vezetője                                    
                  https://hu-hu.facebook.com/Bio-Gazdabolt-446327102105353/

Az előadáson részletesen végigvesszük a következő témaköröket: 
-   Magasított és dombágyások éves működése, intenzív tápanyag    utánpótlása, növényváltása és biológiai 
növényvédelme. 
 -   Az ökológiai gazdálkodásban engedélyezett vetőmagok,    előírások, realitások és a fő zöldségfélék 
ismertetése. 
-  Szó lesz a klímaváltozás kiskertekben érzékelhető hatásairól, az    invazív kártevők  (pl.: vándorpoloskák, 
kabócák, spanyol csiga,  stb.) megjelenéséről és a védekezés lehetőségeiről.

Költség hozzájárulás: kérjük, hogy 400 Ft adománnyal támogassa az  előadássorozat megrendezését!
                  Az Önképzőkör tagjainak a részvétel díjtalan!

A programot a terem biztosításával a Pilisi Parkerdő Zrt. támogatja. 

Kérjük, részvételi szándékát jelezze az onkepzokor@t-online.hu  címen!
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Rövid beszámoló/értékelő a Kárpát-medencei Gyümölcsész Hálózat (KmGyH) Drávafoki
találkozójáról

A már jól bejáratott kedvenc találkozóhelyünkön (Drávafok, Fodor-kúria), a  megszokott ideális körülmények
vártak minket, hogy valami hasznosat alkossunk ezen a hűs novemberi hétvégén. 
A gyümölcsész hálózat aktív szereplői mellett természetesen új arcok is előbukkantak, s  hasznosan segítettek
az építkezésben. 
Az eddigi találkozók ismert tematikája: a résztvevők által hozott tájfajta gyümölcsök ízlelése-tesztelése, (idén
is Visnyeszéplakról került ki a mustra anyagának a zöme!!),  az idei év tevékenységeinek értékelése, a jövő 
évi tervek-vállalások megbeszélése, majd látogatás az Ormánság Alapítvány markóci „gyümölcsfeldolgozó 
műhelyében”,  az esti  pálinkakóstolás majd az éjjeli filmvetítés (M. Sulik: A kertben c. filmjét néztük) volt 
az alapprogram. A fentieken túl  most a találkozó központi témája „Az alkalmazkodó gyümölcsészet, mint 
komplex gazdálkodási rendszer” önálló művelési ággá nyilvánításának lehetősége  volt. A két nap alatt 
felvázoltunk egy menetrendet, s egy kiépítendő kapcsolati hálót a sikeres megvalósítás érdekében. A 
találkozón Szabadkai Andi előadásának hatására egy új szálat is elindítottunk: az alkalmazkodó, tájfajtákra 
épülő gyümölcsészetet a  „Szellemi kulturális örökség” listájára felvetetni.  Szintén fontos témaként került 
terítékre, hogy jelenleg  jóval egyszerűbb módon lehet felvetetni a „Nemzeti fajtajegyzékbe” a tájfajtákat, 
mint régen.  Ez is egy fontos feladatunk a közeljövőben. 
A találkozón vállalt feladatok útján haladunk tovább, s a 2017-es év bizony nemcsak a gyümölcsészet 
gyakorlati mezsgyéjén ígérkezik munkásnak, hanem a szellemi vonalon is.  Az eredményekről, kapcsolódási 
pontokról majd beszámolunk az év folyamán.

Köszönet a szervezőknek/házigazdáknak, Gedő Ibolyának és Lantos Tamásnak, valamint a kitűnő ebédek 
készítőiek, Pandur Dórinak és Horváth Marcsinak   a kiváló háttérért, így valóban csak az előttünk álló 
teendőkre kellett koncentrálnunk!

BOLYAVÁRI ESTÉK
2016.  Álom / December havának 2. napján,  péntek este hét órakor Tóth Ferenc / Az avarok  és az avar 
tisztelet 

A magyar "őstörténet" iskolai tananyaggá egyszerűsített változata szerint a "rövid életű hun korszak" és a 
"magyar honfoglalás" között itt, a Kárpát-medencében avarok éltek, akik szinte teljesen eltűntek, mielőtt az 
árpádi magyarság ide megérkezett volna. 

Tanultunk olyan elméleteket, hogy (dacára lovasnép mivoltuknak) az avarok valójában szlávok voltak, 
esetleg török nép, de semmiképp sem a mi elődeink. Ezen a tudati "avartalanításon" igyekezett enyhíteni 
László Gyula a kettős honfoglalás elméletével. Igen ám, csakhogy a reneszánsz kor előtt keletkezett középkori
magyar krónikák meg sem említik az avarokat! Az iskolai tananyag szerint az avar korszakot Antonio Bonfini
(1427-1502) olasz humanista iktatja be először a magyar történelembe, hozzáigazítva 
krónikáshagyományunkat a korabeli nemzetközi felfogáshoz.  Mentségére szóljon, hogy ő legalább még 
azonosnak veszi a hunokat, avarokat és magyarokat, nem úgy, mint az elnyomóink (Habsburg hatalom, 
kommunista hatalom, liberál-globalista hatalom) által megrendelt "modern" történelemszemlélet, ahol 
egyetlen következetesség állapítható meg: ha két elmélet közül választhat, mindig azt választja, ami a magyar
önértékelés szempontjából kedvezőtlenebbnek ígérkezik.
Máté Imre (Yotegrit I.) a rábaközi hagyományra hivatkozva "szavarok"-nak nevezi azon őseinket, akikről 
nyelvünk ránk maradt.  Ez tehát népnév az idézett könyv szerint, és a szavarok fővárosát nevezték a rómaiak 
Savaria-nak. Szerinte az "avarok"  kifejezés azt jelenti, hogy "a régiek". Ez tehát már nem népnév. 

Előadásomban szeretném saját tapasztalatokkal és szakirodalmi adatokkal bemutatni, miért olyan fontos az 
avarok és az „avar” tisztelete.

Álom / December havának 3. napján, szombat délelőtt kilenc órától délig
Karácsonyi Ajándékkészítés   -  A kézműves foglalkozást  Grezsa Erzsébet  vezeti

Az alkalom mindenkinek lehetőséget ad ügyeskedésre-játékra, és arra is, hogy saját készítésű kézimunkával 
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kedveskedhessen Szeretetteinek.

Kóspallagi Szilveszter

Ideje:   indulás: december 30-a, péntek, kora délután, hazaérkezés: január elseje, vasárnap
Helye: Kóspallagi Rablótanya.
Szállásdíj: 
1700 forint/nap, ha hozol hálózsákot, és napi 200 forint fűtési díj, ha nem hozol hálózsákot, akkor:
1700 forint/nap, + 645,- Ft/fő egyszeri ágynemű költség, továbbá napi 200 forint fűtési díj.
Étkezés: közösen gondoskodunk napi egy alkalommal meleg ételről (: péntek-vasárnap, három alkalom) és 
kenyérről, minden más ételről (reggeli, tízórai, uzsonna, vacsora,), no meg az italról mindenki maga 
gondoskodik.
Várható szállás-közös étkezési költség: hálózsákkal kb. 4500 forint, ágyneművel: kb. 5200 forint.
Indulás: a jelentkezők személyesen kapnak értesítést. Ha valaki gépkocsival jön, és vállal utasokat, kérem jelezze!
Érkezés: december 30-án, pénteken, kora délután. 
Távozás: elsején, hétfőn, kora délután.
Tervezett alkalmak: kirándulások, közös/ játék-éneklés-beszélgetés-evés-ivás-pihenés-kikapcsolódás-
Ha van jó játékod, vagy bármilyen ötleted, netalán hangszered, hozzad magaddal!
Befizetés jelentkezéskor, vagy a helyszínen személyesen. 
Ha valaki jelentkezett, akkor  a költségeket tartozik befizetni.
Ha jelentkeztél, s mégsem tudnál jönni, a költségeket akkor is be kell fizetni, vagy gondoskodjál valakiről 
magad helyett.
Jelentkezés: december 23-ig, péntek estig, levélben:  bolyapo@gmail.com
Visszajelzés a jelentkezés sorrendjében, amíg van szállás-lehetőség!

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

VÍZ  VILÁGTALÁLKOZÓ  –  JEGET  AZ  ESZKIMÓKNAK
A Millenáris környéke lezárva; rendőrök, rendészek, biztonsági emberek nyüzsögnek, száz ország száz meg 
száz képviselője itt, hasra mindenki, mert őszentsége, a WATER SUMMIT szállt le közénk!
- 3 év után ismét itt, miért? Akkor nem sikerült?
- Itt dől a víz, mért nem mentek Afrikába vagy Pakisztánba?
- A költségekből hány afrikait lehetett volna megitatni?
- A repülőutak, az áramfogyasztás, a glancos füzetek mennyire növelik az ökolábnyomot?
(Áder a veszélytelen klíma- és vízőr szerepében tetszeleg, Nógrádba bezzeg nem megy el! )
 Mint mezei látogatót csak az expo-ra (a vízcégek kiállítására), meg a civil fórumra engednek be - másnap. 
Egy svéd hölgy előadását hallgatom meg, aki internetről leszedhető számokat mutogat és kéri, ne dobjunk ki 
élelmiszert. Egy szó se az önellátásról, a termelő-fogyasztó kooperatíváról, ökológiáról. Ezért kár volt ide 
repülni Stockholmból. Amúgy az egész kongresszust a „fenntartható fejlövés” szövi át, 30 éves és mire 
mentünk vele?
- Kezdetben ugyan szó volt társadalmi viszonyokról, a termelés- és életmódról, de később ezt mellőzve 
áttértek a gazdasági és technikai eszközökre.
- A világproblémát felülről, szakértőkkel és technokratákkal nem lehet megoldani.
- A nemzeti szuverenitások lecserélése globális egyezményrendszerekre a globális érdekképviseletek és 
hatalmi viszonyok további koncentrálódását hozza.
- A problémákat globális forrásmenedzserekre bízzák, ez új tekintély és hatalmi típust hoz létre, valamint 
újabb természetfogyasztást (Brand/Görg/BUKO).
Még néhány ilyen világtalálkozó és tátogunk, mint a hal a szárazon!
(Rózsa Sándor gondolatai a „Víz világtalálkozó a vizek védelmében” c. konferencia kapcsán. Budapest 2016. 
nov. 28-30.)
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KÖNYBEMUTATÓ

 BORSOS BÉLA: AZ ÚJ GYŰRŰFŰ

 A könyvet bemutatja, és a szerzővel beszélget FARKAS JUDIT kulturális antropológus, a PTE Néprajz – 
Kulturális Antropológia Tanszék munkatársa. 
A kötet a bemutató ideje alatt kedvezményesen megvásárolható a helyszínen.
Időpont: 2016. december 5. (hétfő), 18.00 
Helyszín:  KOSSUTH KLUB | Nemerkényi terem 1088 Budapest, Múzeum u. 7. 
www.harmattan.hu 

 Kapható:  L'Harmattan Könyvesbolt (Kossuth Lajos utca)

  Párbeszéd Könyvesbolt

 Írók Boltja

www.book24.hu

 Líra Könyv  néhány boltja

 Könyvtárellátó  

www.bookline.hu

ELTE-Eötvös Könyvesbolt

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