
MÉH e-HÍRLEVÉL
80. szám, 2017. január 15.

NYITÁNY

Kedves Barátaink!

Új esztendő, új remények!  Rengeteg változatos jókívánság hangzik el ilyenkor, az új év kezdetén. Kívánom, 
hogy ezekből mind a javatokra váljék s ne csak a testetek, hanem a lelketek is fényesedjék 2017-ben!

S mindjárt egy örömhír az első időszakra. Újra megrendezésre kerül a Téli Élőfalu Találkozó.  A házigazda a
Krisna völgy, a részletekről alább olvashattok.

Gyümölcsöző s egyben valódi, egészséges jó magyar gyümölcs(táj)fajtákkal fűszerezett Új Esztendőt kívánok 
a szerkesztőség nevében!

namzi

Tartalomjegyzék
XVI. TÉLI ÉLŐFALU TALÁLKOZÓ..........................................................................................................................................2
VISNYESZÉPLAKI HÍREK.....................................................................................................................................................4
Az Ökológiai Megtérés Zarándokútja................................................................................................................................4
BOLYAVÁRI ESTÉK..............................................................................................................................................................6
FŰTÉS-TUDNIVALÓK (elsősorban városlakóknak!)............................................................................................................7

1



XVI. TÉLI ÉLŐFALU TALÁLKOZÓ
Helyszín: Somogyvámos, Krisna-völgy

Ideje: 2017.február 10-12.

Közeledik a téli élőfalu (ökofalu) találkozó, amelyet idén újra Krisna-völgy szervez.
Aki szeretne jönni, jelentkezzen mielőbb a lent megadott módon. (A részvétel előzetes jelentkezéshez 
kötött!)
Helyszűke miatt korlátozott számú érdeklődőt tudunk fogadni!
Ha a jelentkezési határidő lejárta előtt betelnének a helyek, arról ugyanitt, az okovolgy.hu oldalon fogunk 
tájékoztatást adni!

MEGHÍVÓ
Kedves Barátaink!

Nincs éhezés, nincs nélkülözés, ha van egy zsebkendőnyi föld. Gondolnánk, de vajon mennyiben igaz ez ma? 
Sokan vagyunk, akik törekszünk az önellátásra. Ki itt, ki ott tart az úton. Ugyanakkor lehetséges, hogy az 
önellátás mellett a célok között ugyanolyan hangsúlyosan megjelenik, hogy emberi létkörülményeket 
teremtsünk magunknak, a környezet végletes terhelése nélkül. Ahhoz, hogy kiléphessünk a mókuskerékből, a 
rabszolga-létből; hogy nyugalom és béke legyen kint és bent. Vajon sikerülhet-e megvalósítani?

PROGRAM

Beltéri szakmai program és étkezések helyszíne: Somogyvámos, Művelődési ház (IKSZT).
Cím: Haladás u.19. (A két templom közötti szakaszon).
A szombat délutáni terepi szakmai program helyszíne: Krisna-völgy.

1. nap, Péntek:
A program és a vacsora helyszíne egyaránt: Somogyvámos, Művelődési ház (IKSZT). Cím: Haladás u.19.
16:00-20:00: Érkezés, regisztráció, szálláshelyek elfoglalása. Magbörze és oltóvessző csere, kötetlen 

beszélgetés a barátság jegyében.
17:30: A megérkezés öröme után vacsora (igény szerint, vagy hozott batyuból).

2. nap, Szombat:
Beltéri szakmai programok és minden étkezés helyszíne: Somogyvámos, Műv. ház (IKSZT). Cím: Haladás u.19.
Reggel bárki csatlakozhat a szerzetesi közösség változatos lelki gyakorlataihoz a Krisna-völgyi templomban 
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már hajnali 4:30-tól egészen 8:30-ig.
8:30: Reggeli
9:30-tól 13:30-ig szakmai program.
Magbörze és oltóvessző csere folyamatosan az előtérben.
9:30 „Ő már kiköltözött” jeligére: Élőfalvak, ökofalu kezdeményezések lakói adják át személyes 
tapasztalataikat, megvalósításaikat, mesélnek élményeikről. (Személyenként kb. 10-15 percben + 
személyenként 5-10 perc kérdésekre). Moderálja: Labancz Györgyi
A téma fő fókuszai: Mit jelent számodra a „kiköltözés”? Számodra miért jobb ez a földközeli, önellátásra 
törekvő, „egyszerűbb” életmód? Mit javasolsz megfontolásra azok számára, akik kiköltözésen 
gondolkodnak? Hogyan lehet csatlakozni közösségedhez, kiknek ajánlod, mi a csatlakozás módja?
(Közben egy 20 perces szünet, kb. 11:30-tól).
13:00 A Magyar Élőfalu Hálózat kommunikációs csatornái, és egyéb kapcsolódási lehetőségek. (Labancz 
Györgyi)

13:30 Ebéd
15:00 Terepi program Krisna-völgyben.
Választható témák (kisebb csoportokra tagolódva):

 Magfogás, palántanevelés, téli zöldségtermesztés.  Helyszín: kertészet; vezeti: Bálamódaka dász 
(Antal Balázs)

 Szarvasmarha fajtabemutató. Helyszín: Tehénvédelmi központ; vezeti: Antardhi dász (Kósa Antal)
 Oktatás, nevelés a közösségben. Helyszín: (Krisna-völgyi Általános Iskola); vezeti: Prémamoya dász 

(Németh Péter)
 Krisna-völgyi élelmiszer feldolgozás; önellátás, és kereskedelmi célú termékek. Helyszín: Kisüzem; 

vezeti: Gaura Kírtana dász (Gyulai Gábor).
Kérjük a jelentkezési lapon bejelölni, hogy a fentiek közül várhatóan melyik terepi programhoz szeretne 
majd csatlakozni! A szervezők számára ez hasznos előzetes tájékoztatást jelent.

17:30 Vacsora
18:30 – 20:00
Rövid témaindító, gondolatébresztő előadás után kötetlen beszélgetés, amit az előadó moderál.
Téma: Álmokból realitás. A hazai ökofalvak és más közösségi öko-kezdeményezések áttekintése. Típusok, 
típusos jellemzők, szervezeti életútjaik.
20:00 – 21:00: Igény szerint kötetlen beszélgetés, filmvetítés.

3. nap, vasárnap
Beltéri szakmai programok, és minden étkezés helyszíne egész nap: Somogyvámos, Művelődési ház 
(IKSZT). Cím: Haladás u.19.
Ezen a napon is reggel bárki csatlakozhat a szerzetesi közösség változatos lelki gyakorlataihoz a Krisna-
völgyi templomban már hajnali 4:30-tól egészen 8:30-ig.
8:30: Reggeli
9:30-tól 13:30-ig szakmai program.
Magbörze és oltóvessző csere folyamatosan az előtérben.
Rövid témaindító, gondolatébresztő előadás után kötetlen beszélgetés, amit az előadók moderálnak.
Témák: 
- A magfogás rejtelmei, áttekintés a fő szempontokról
- Krisna-völgyről áttekintő diavetítés: hol tartunk az önellátásban?
- Kérdések – válaszok élőfalu lakók és a program résztvevői között.

MÉH képviselők figyelmébe: A délelőtt folyamán sor kerülhet a MÉH képviselők belső megbeszélésére is.

13:00 Zárszó.

13:30 Ebéd.
A program változtatásának jogát fenntartjuk!
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JELENTKEZÉS, KAPCSOLAT

A találkozóra legfeljebb 60-70 résztvevőt tudunk fogadni mind a téli szállások, mind a közösségi tér 
korlátozott volta miatt. 
A részvétel feltétele az előzetes jelentkezés (jelentkezési lap kitöltése, elküldése) – legkésőbb  2017. január 31-ig.
Jelentkezési lap itt: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePcYNU5aKekkeodCoQ39dggBp9eND1LkpqK5ZaUWAfXD
K2mg/viewform?c=0&w=1
Ha a fenti jelentkezési lap nem működik, kérjük, részvételi szándékát jelezze Pártha dásznak (Pőcze Vilmos) 
telefonon (85/540-002; 30/206-7332) vagy e-mailben: pd”kukac”1108.cc
További információk  és minden fontos technikai tudnivaló, költségek az 1-es számú mellékletben!
Szervezők:
Pőcze Vilmos (Pártha dász) - Tel: 0685/540-002 vagy 0630/206-7332, e-mail: pd”kukac”1108.cc
Barsi Attila (Rádhakanta dász) - Tel: 0630/650-0043 e-mail:, rk”kukac”1108.cc 
www.okovolgy.hu

VISNYESZÉPLAKI HÍREK
A „Téli Álom” nyugalmas időszakában egyre színesebbek nálunk a (főleg) kulturális programok.
A december 10-i „Gyümölcsész nap” egyben a „XX éves a Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési 
Egyesület” programja valamint a 17-i „Helyi Termék Vásár”, a gyerekek Betlehemes játéka (minden Széplaki
családhoz betértek) mellett a szerda esti Filmklubok (magyar filmek a XX. század második felében) foglalták
keretbe az év utolsó hónapját.
Januárban a „Regélők” immár szokásos vidám falujárása nyitotta az évet, majd Gesztei Nagy Judit előadása 
Konfliktuskezelés egyéni és kisközösségi szinten c. előadása következett.  
A következő hetek tervei: Február 3-án a már szokásos magbörze, majd a hónap közepén Kökény Attila 
szakmai képzése a kiskertre és a gyümölcsösökre koncentrálva. Baji Béla elmaradt októberi előadása, 
szakmai útmutatója pedig előreláthatólag március 8-10 között lesz pótolva.
Minden héten kosárfonás, fonó, Biblia kör s még sok más.
Aktív gyümölcsész programok tervei körvonalazódnak környékbeli társszervezetekkel: Gyümölcsész 
Vándorkiállítás Kaposvárra hozatala, metszés képzés, oltás-szemzés tanfolyam külsős szakemberekkel (a 
szennai Lázidombi Egyesülettel közösen) stb.
Készül a „Zöld Kiskáté Visnyeszéplakiaknak” (ebből hamarosan közlünk részleteket).
S persze folytatódik a filmklub a sok jó magyar filmmel…
Zaja Péter

Az Ökológiai Megtérés Zarándokútja

Kihirdetés  időpontja:  2016.  február  7.,  a  Magyar  Élőfalvak  képviselőinek  XV.  Téli  találkozóján,  Tata-
Agostyán, Ágostonligetben.

Előzmények
Ferenc  pápa  a  Laudato  si’ enciklikájában  (2015)  az  emberiség  egyetlen  lehetőségeként  jelölte  meg  az
ökológiai  megtérést, mint  a  fenntartható  természeti-társadalmi  béke  biztosítékát  az  ökoszisztémában.
Mindegy, hogy a profán világban élünk vagy a spirituálisban, a természeti törvények mindenkire egyformán
érvényesek. Az ökológiai megtérés tartalmi részleteire egyértelmű utalásokat és ajánlásokat tett, de a helyes
megoldások  kimunkálását  és  gyakorlati  megvalósítását  ránk  bízta.  De  mielőbb!  Mivel  az  ökológiai
túlhasználat napja a kihirdetés évében augusztus 13-a volt, 2016-ban már augusztus 8…
Ferenc pápa üzenetére hamarosan megszületett egy válasz: „Az Ökológiai Megtérés Zarándokútja!”
A zarándokút kigondolója, Czumpf Attila (agrármérnök, humánökológus), a Természetes Életmód Alapítvány
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(1993) kuratóriumi titkára és a Via Margaritarum – Gyöngyök Útja (2006) – az első modernkori magyar
zarándokút – Komárom-Esztergom Megyei szakaszának kijelölője, útvonal felelőse. A Mária Út (2010) életre
hívásának segítője.
A zarándokút üzenete
Ez a  látva -  látóút is  teljesítené a szakrális  zarándoklatoknak azt  a  kívánalmát,  mely szerint  „kisétáljuk
testünk  vágyát,  hogy utána  az  Isten  tenyerére  érkezhessünk”,  de  más  szempontból  is  erősít  bennünket.
Jelesül: ezen az úton fellelhető látni és tanulni valók – túl a fizikai és a szellemi pallérozás kitűnő lehetőségén
– alkalmassá  tehetnek  bennünket  egy ökológiai  szempontból  is  kívánatos  alkalmazkodáshoz,  azokhoz  a
változásokhoz, ami előtt az emberiség áll és szűkebb környezetünkben is naponta érzékelhető.
Az útvonal
Az út a kihirdetés helyétől, Agostyán – Ágoston-ligetből, az Ökofalu területén épülő Árpád-kori körtemplom
(XIII. sz.) másolattól indul, Tatán keresztül csatlakozva a nagy hazai és nemzetközi zarándokutakhoz és a
dunántúli  ökofalukat/élőfalukat  keresné  föl.  Érintené  azokat  a  tudásközpontokat,  ahol  a  fenntarthatósági
tudományok  elméleti-gyakorlati  programjai  már  jól  működnek.  Közben  civil  és  erdészeti  erdei  iskolák,
nemzeti  parki,  natúrparki  oktatóközpontok,  bemutatóhelyek,  népfőiskolák  és  természetesen  spirituális
helyszínek is fűződnének fel az útvonalra.
Néhány fontosabb állomás:  Agostyán (Természetes Életmód Alapítvány) – Majk – Csákvár – Bodajk –
Balinka – Zirc – Hárskút – Vigántpetend – Badacsony – Somogyvámos (Krisnavölgy) – Visnyeszéplak –
Gyűrűfű - Drávafok (Ormánság Alapítvány) – Pécs.
A szállások egymástól járóföldnyire vannak. Közös bennük, hogy mindegyik tájékán található valamekkora
alakor búza vetésterület, amit a zarándokok folyamatosan „felülvetnek”. Természetesen mindenütt kapható az
ősi búzából készült lepénykenyér, tészta és kása, jóféle helyi borral.
Küldetés
A Magyar Élőfalu Hálózat közel negyed évszázada jelenti már az alapítóknak számító föntebb már említett
ökofalvak/élőfalvak  együttesét.  E  hálózathoz  rendszerükben  és  tartalmukban  olyan  modell  értékű  –
családokat, közösségeket fenntartható módon megtartó – mintákat állítottunk össze annak idején, amelyek
azóta szabályokon és törvényeken nyugvó módon is követhető gyakorlattá váltak, a közös sikerekre építve.
Az elmúlt három esztendőben (talán felbuzdulva a magasabb társadalmi pozíciókból érkező támogatásokon
is) annyian érdeklődtek és kaptak segítséget a „legjobb befektetés az életmódváltás” elnevezésű programunk
híre és gyakorlata alapján, mint a korábbi húsz évben összesen. Tovább gazdagítva és védelmezve ezzel a
mozgalom-szerű oktató-nevelő tevékenységgel is a bennünket még mindig megtartó és működtető természeti
– gazdasági környezetünket.
Úgy gondoltuk, hogy ebben a helyesen felismert kegyelmi állapotban, amikor ennyi a kíváncsi megszólítás és
élő szándék egy élhetőbb és szerethetőbb jövő érdekében, talán még megfelelő időben ajánljuk föl eddigi,
már gyakorlatban is bevált tapasztalatainkat (talán sok tanulópénz megtakarítható így sok helyen), valamint
tanítási helyszíneinket, amelyek többségét saját erőből építettük föl. Bebizonyosodott, hogy ez az út járható, s
mindenkinek ajánlható, szakmai, szellemi, esetleg anyagi segítséggel valamilyen fokozatban akár mindenhol
bevezethető.
Ma már talán a világ sok pontján megértették és elfogadták, hogy a fenntarthatóság helyes és jól követhető
gyakorlata nélkül hosszú távon nem lehet minőségi emberi élet a bolygón. Ami sajnos már sok helyütt most
sincsen, aminek a következményeit naponta láthatjuk a nagyvilágban, s tapasztalhatjuk mi is.
Ezért  is  legyen  az  Ökológia  Megtérés  Zarándokútján  lévőkön  Teremtői  és  jóemberi  áldás,  hogy annak
megtapasztalása  segítsen  mindenkit  a  semmivel  sem  helyettesíthető  természeti-,  gazdasági-,  társadalmi
békéhez és saját fenntartható boldogulásukhoz.
2016-ban  megtörtént  a  zarándokút  kijelölése  és  általános  bejárása.  2017-ben  szeretnénk  az  útvonalat
pontosítani, a szálláshelyek arányosabb elosztásával.

Zarándok útravaló
Gualbert Szent János apokrif homíliája az ökológiai megtérésről (2-es számú melléklet).
Összeállította: Czumpf Attila

Tata-Agostyán, 2017. január 4.
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BOLYAVÁRI ESTÉK
2017. FERGETEG/ JANUÁR HAVÁNAK

20. napján, péntek este, hét órakor: Grandpierre Atilla - Lélek és világegyetem

Könyvbemutató előadás, vásárlási lehetőség

http://www.grandpierre.hu/site/2016/12/lelek-eurazsiai-osmuveltseg-tarsoly/

https://www.google.hu/search?q=granspierre%20hu%20site%20lelek

http://www.grandpierre.hu/site/2016/12/lelek-eurazsiai-osmuveltseg-tarsoly/

„Lélek és világegyetem - felfedezésre, életre és továbbadásra vár bennünk a cselekvő életszeretet!
Létezik-e a lélek? Ahogy a fizika elismeri a fizikai erők létét akkor is, ha senki nem látott még fizikai erőt, ugyanúgy 
elismerjük azt is, hogy az élőlények esetében az érzések és a gondolatok a hatékony belső mozgatóerők. Az élőlények 
tettei, cselekedetei mögött is áll egy láthatatlan mozgatóerő: a motiváció.

Motivációinknak egyetemes alapja van: az életünket a szépség, igazság és teljesség felé hajtó, felfelé irányuló 
életösztön, és ez az életösztön természeti erő. Egyetlen kozmikus életelv létezik, és ez azonos a lelkünk mélyén 
folyamatosan ható életösztönnel.

A lélek valóságát az igaz, a Természetnek, a valóságnak megfelelő érzéseink adják.

Amíg a fogyasztói társadalomban a siker, pénz és hatalom áll a törekvések központjában, a lélek világában a 
boldogság, a szépség, a maradandóan értékes élet az eredeti cél!

Érzéseinkért elsősorban mi vagyunk felelősek! Eszünk arra való, hogy megteremtsük a feltételeket a legszebb, 
legigazabb, legfelemelőbb érzéseknek!

Egyetlen kozmikus életelv létezik, és ez azonos a lelkünk mélyén folyamatosan ható életösztönnel.

Életünk nem más, mint az, amit lelkünk világából megvalósítunk.

Lelkünk a Világlélek földi űrruhánkban lakó érzékszerve.

Létezett egy eurázsiai ősműveltség, amelyben a lélek ép és ragyogó volt!

A Kína, India és Mezopotámia előtti eurázsiai magasműveltségben lélek és tudat, ember és társadalom összhangban élt
a Természettel!

Az egyetlen vallás, amely a természetismerettel természetes egységet alkothat, a Természetvallás. Ehhez azonban 
rendkívül mélyreható Természet-ismeretre van szükség, olyanra, amely képes eljutni a Természet mélyén élő Világlélek 
felfedezésére.

A lélek-központú ősműveltség évmilliói alatt a Természet lelkének megismerése csodálatos méreteket öltött.

A modern ember rendszerint nem veszi komolyan a népmese varázslatos elemeit, mert ezek már hiányoznak modern 
világból.

A népmesei elemekben és ezek kapcsolataiban azonban rendszer és logika rejlik, amelyet feltárva megtudjuk az 
emberiség legfontosabb titkát.

Az örök és boldog élet az ember számára a földi életben is átélhető, és puszta átélése is gyógyító erővel bír.

Az ősi, természetes, életszerető társadalom mibenlétének megértése óriási jelentőségű annak a társadalomnak a 
számára, amelynek megépítése az emberiség előtt áll.

Ha belső világunkban teret adunk az életszerető, élet-tisztelő értékeknek, a népmese világában élő örök értékeknek, 
akkor indulhat el belülről egy olyan építkezés, amely majd a külvilágban, a társadalomban is ezeket a törvényeket 
fogja érvényre juttatni.”

27-én Kiss Károly - Mondhatja-e azt a gép, hogy én vagyok? (Az én a digitális világban)

„A nyugati civilizáció három tényezőnek köszönheti sikereit: a szekularizációnak (állam és vallás szétválásának), a 
racionális gondolkodásnak (mely megteremtette a modern tudományokat) és az individualizációnak, az egyén előtérbe 
állításának

(mely a krisztusi gondolat következménye). Az ázsiai civilizációkra történelmileg ezek egyike sem jellemző. Mai 
felzárkózásuk, sikereik nagyrészt annak függvényei, hogy mennyire teszik magukévá e három elvet.
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A hinduk szerint csak a Legfelső Létező, Brahman mondhatja azt, hogy én vagyok. Univerzális énünk nem 
perszonalizálódik, nem individualizálódik, változatlan, mindenkiben azonos és halhatatlan. Anélkül van bennünk, hogy 
elszakadna az egésztől, részekre oszlana. (A kereszténység szentlélek-fogalmához hasonlatosan.) Individuális vagy 
személyes énünk ezzel szemben halandó és különféle részekből áll, egy állandó változásnak kitett, esetlegesen összeálló
kompozitum. Halálunkkor ugyanúgy elemeire bomlik, mint fizikai porhüvelyünk. (Ezek az elemek aztán más élőlények 
lelkében jelennek meg újra. Ezt nevezi a hinduizmus lélekvándorlásnak, szemben annak téves európai 
interpretálásával; a lélek nem - egy az egyben - költözik át egy másik élőlénybe.) Ha meg tudunk szabadulni 
személyiségünktől, lemondani mindarról, amik vagyunk, még életünkben azonosulunk istennel, halhatatlanná válunk. 
(A hinduizmus és a buddhizmus között ebben nagy a hasonlóság.) Márai visszaemlékezéseiben többször is 
hangsúlyozza a személyiség fontosságát a nyugati civilizációban, és - mint írja - nem szeretné, ha lelke feloldódna a 
Nirvánában, a nagy semmiben. A kereszténység kevesebbel is beéri, az üdvözüléshez bűneinkről is elég lemondani. Mi 
ragaszkodunk személyiségünkhöz, énünket még a túlvilágra is átvisszük, evilági egyéniségünkben élünk tovább.”

28-án Berkes András - Kiindulás,

Könyvbemutató előadás, vásárlási lehetőség.  Szombat-délutáni beszélgetés, 5 órai kezdés!

FEBRUÁR / JÉGBONTÓ HAVA

03-án Huszár Andrea / Előadás      Szervezés alatt!

16-án Mozi-kör a Kuzmich családnál ,  6 óra / 1112 Budapest, Talaj utca 14., T.: 319-17-10.

10-én Molnár Ábel - Természet: ember nélkül vagy emberrel?

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

FŰTÉS-TUDNIVALÓK (elsősorban városlakóknak!)
- Fali gázkazánt állandó kis lángra állítok, 50 °C fűtővízre: DE EZ ÁLLANDÓAN MENJEN!  (A ki-be 
kapcsolás többet árt).
- Ha nem zárt a rendszer: a párolgás miatt fűtővizet utántöltök.
- A radiátorszelepek finom állításával belövöm a kívánt hőfokokat a különböző szobákban; főleg a referencia-
helyiségben, ahol a szabályzó van a falon.
- 19 °C elegendő: e fölött egészségtelen, inkább két pulóvert húzok, helyben futok. ("Fűtsünk kalotaszegi 
legényessel")
- A radiátorok mögé, ajtókra hőtükör-fóliát ragasztok.
- Házat fehér lapokkal szigetelek (8 cm polisztirol), nem fűtök a varjaknak.
- Padláson matracokat, szőnyegeket fektetek le.
- Csak este fűtök - napközben mozgok, szomszédolok; közösségi házba, klubba, megyek.
- Átmegyek segíteni annak, aki nálam is rászorultabb.
- De legjobb, ha otthon maradok, míg a hideg el nem vonul.
- Nem használt helyiségeket (nyaralók) víztelenítek, fagykárok miatt.
-  Nem tüzelek el: műanyagot, rétegelt dobozokat, használt olajat - nem mérgezem magam és másokat!
- Eltüzelhető: tojástartó, barna karton, újságpapír (nem színes), víztiszta polietilén fólia (égéspróba: ég, mint 
a gyertya; PVC bűzlik).
- Kikapcsolom a hűtőm; télen hideg szobában (de ne fagyban!), teraszon - nyáron vízaknában, kútban 
tárolom a romlandót, ha van.
- Kikapcsolom a mélyhűtőm - van a boltban, fizessék ők a hűtést!
- A bojlert csak szombaton kapcsolom be. Hét közben 20 literes fazék a sparhelten, gázon.
- Konyhaszoba: Hasznosítom a főzés hulladékhőjét. Villámszellőztetéssel, függönyökkel, átalakítható 
bútorokkal a konyhából pár perc alatt szobát varázsolhatunk!

(Rózsa Sándor: FŰTÉS, Szelíd Energia Füzetek 4, letölthető).

A következő számban közöljük az  „Élőfalus” fűtési tanácsokat!!
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A Magyar Élőfalu Hálózat e-hírlevelét
Szerkesztette: Zaja Péter: namzi@tvn.hu  
Lektor: Kilián Imre: kili@gyurufu.hu
Közreműködött: Partha Das, Rózsa Sándor, Czumpf Attila
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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