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FÖLD NAPJA, 2017
Elhúzódott ez a szám a tavaszi munkák, a székelyföldi utam, s egyebek miatt. Így a „Föld napja” 
programjairól gyakorlatilag lecsúsztunk. Néhány, a következő hétre átcsúszó programról tudunk csak hírt 
adni. S ajánlok a figyelmetekbe egy rövidke írást – a hírlevél végén találjátok – amit nem egy Zöld Guru írt, 
hanem egy aprócska kereskedelmi cég honlapjáról vadásztam le. A benne foglaltak megfontolandók, 
elgondolkodtatók. Már csak azért is mert ezt az írást a mostani hírlevelükben (mármint a cég hírlevelében) az
összes ügyfelüknek kiküldték. Ha már a gazdasági élet egyes szereplői is így elmélkednek, akkor már csak a 
politikusokat kell megformázni…
namzi
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A XXII. Nyári Élőfalu Találkozó helyszíne idén Nyim (Somogy megye)
Ideje: július 7-9. Részletek és technikai információk a későbbiekben, de már most érdemes beírni a naptárba!

EGY NAP - VÁROSI ÖKOBANDÁZÁS…
a Gyüttment Fesztivál szervezésében

Helyszín: Budapest, Dürer kert, Ajtósi Dürer sor 19-21., Budapest, 1146
Időpont: 2017. május 28. 8.00-tól

Városi nomádok és Vidéki urbanisták! Tennivágyók és Választ- keresők! Már-gyüttmentek és Lesz-
gyüttmentek! Fenntarthatóságra törekvők! Érdeklődők és Szakértők! Gyerekek és Felnőttek, Kisközösségek 
és Magányos hősök, gyertek!!
Miért szervezzük ezt a napot?
Mert fenntarthatatlan világunkban mélyreható változásokra van szükség. Felismertük, hogy ez rajtunk, 
mindannyiunkon múlik. Hiszünk a szemléletváltás fontosságában, illetve abban, hogy mindezt a cselekvés 
szintjére kell emelnünk. Harmóniába kell kerülnünk a környezetünkkel, minden értelemben. Jövőnk és 
jelenünk egyik kulcskérdése város és vidék kapcsolata: május 28-án erre fókuszálunk.
Két sikeres Gyüttment Fesztivál (a tájba illeszkedő emberek éves nagy találkozója) után úgy gondoltuk, hogy
a város-vidék kapcsolattal is szeretnénk mélyebben foglalkozni. Ez a városi Nap a 2017 augusztusi 
Gyüttment Fesztivál beharangozó és támogató bulija is egyben.
Miről szól az “Egy Nap”?
A város és a vidék egészséges egyensúlyának újramegtalálásáról, példaértékű helyi kezdeményezések 
bemutatkozásáról, újak elindításáról.
Összegyűlünk egy napra, egy térbe. Kikapcsolódás és összekapcsolódás, tudatosság és egész-ség, 
értékteremtés - előadások, beszélgetések, műhelyek, workshopok, kézművesek, családi programok, élőzene, 
kultúra és tánc.
Szakmai programok
Rövid előadások, pódiumbeszélgetések és kis kerekasztal beszélgetések során arról beszélgetünk majd, 
miként segítheti a vidék és a város egymást úgy, hogy az ott élőknek harmonikus és egészséges életmódot 
biztosítson. Beszélgetünk még a döntésről, ami elindít a vidékre vezető úton; a váltásról, hogy milyen 
városiból falusivá válni - miképpen lehet a városi létet nem feladva a vidékhez kapcsolódni. A városi-vidéki 
életmódokról, hogy természetünk szerint ki melyikre született. A természetben töltött idő lelki és mentális 
egészségünkre gyakorolt hatásáról, és még sok minden másról.
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Tudásmegosztás, tapasztalatcsere, egymás segítése
A közös munka építi a közösséget!
Hiszünk abban, hogy egymástól tanulva, tudásunkat megosztva, és összetartva megvalósíthatunk egy új, 
élhető, alternatív élet-modellt. Az ökológiai paradigmaváltáshoz fontos, hogy átadjuk egymásnak a jó 
gyakorlatokat, a könnyen megtanulható, otthon is elkészíthető mesterségeket, kézműves praktikákat. Sajnos 
néhány generáció alatt elfelejthetjük a hagyományokban összegyűlt óriási tudást, így kénytelenek vagyunk 
mindig mindent megvenni, mivel mi magunk elkészíteni már nem tudjuk. Kötelességünknek érezzük ápolni 
mindezt a tudást, megismerni a közösségi technológiákat és a műszaki megoldásokat.
Várjuk azok jelentkezését, akik szívesen megosztanák tudásukat valamilyen műhelymunka során!
Anyagiak
Fix belépő nincs, csak adomány.
Mindenki annyit fizet majd, amennyit képes és szíve szerint tud adni. Az összegyűjtött adományt a 
rendezvény infrastruktújára, anyag- és útiköltségekre költjük, illetve a Gyüttment Fesztivál zenei, kézműves 
és kulturális programjainak fedezésére, szervezési költségekre szánjuk.

Elővételes és támogatói jegyet itt lehet venni először a Gyüttment Fesztiválra (Oszkó, 2017. aug. 24-27.). 
Létszámkorlátunk idén is van, napi 1000 főt tudunk fogadni nyári rendezvényünkre.

Kapcsolat: szevasz@gyuttmentfesztival.hu

Részletek: https://www.facebook.com/events/469269790070959/

AZ ÁLDOTT MENEDÉK 2017-ES PROGRAMJAI
Nagyszékely

Önkéntes segítők jelentkezését várjuk!
Rövid bemutatkozás azoknak, akik nem ismernek minket:
Négytagú  a  családunk  (Nagyobbik  lányunk  5  és  fél  éves,  a
kisebbik  2  éves).  Nagyszékelyben,  Tolna  megye  északi  részén
lakunk  2007  óta.  Permakultúrás  és  gyümölcsész  elvek  szerint
alakítjuk  életterünket  amennyire  tőlünk  telik.  Szerény,  sokak
számára puritán életformát választottunk, önellátásra törekszünk.
Emellett  tájfajta-megőrzéssel  foglalkozunk,  főleg  zöldség  és
gyümölcsfajták  kapcsán.  Az  eddigi  évek  pozitív  tapasztalata
alapján idén is szeretnénk segítőket fogadni.

Íme, a felhívás:
Segítőkész, lelkes, cselekvő típusú emberek jelentkezését várjuk,
akik  májustól  szeptember  végéig  1  vagy  2  hetet  nálunk  szeretnének  tölteni,  hogy  belelássanak  és
kipróbálhassák  ezt  az  életformát.  Idén a  kertészkedés  és  programok szervezése  mellett  az  építkezésre is
komoly hangsúlyt  fektetünk. Ezért  olyan férfiak jelentkezését várjuk,  akik szeretnék megtanulni,  hogyan
lehet sárral dolgozni, kertészkedni egyaránt. A háztartás vezetéséhez, kertészkedéshez hölgyek jelentkezését
is várjuk. Két embert tudunk egyszerre elszállásolni, ezért párokat is fogadunk! Megpróbáljuk a jelentkező
készségeihez, érdeklődéséhez igazítani a munkákat, amennyire ez lehetséges.
Szállást  házban  tudunk  biztosítani  (csak  matrac  van!),  fürdési  lehetőség  kinti  zuhany  napkollektorral,
alomszék  kint  és  bent  egyaránt,  napi  három  húsmentes  étkezés.  A  szálláson  és  étkezésen  felül  a
rendelkezésünkre álló anyagi javainkból származó juttatásokkal is próbáljuk meghálálni majd a segítséget.
Napi minimum 5 óra aktív segítséget kérünk, a nap fennmaradó részével mindenki szabadon gazdálkodik.
(Javasoljuk  például  a  környék  túraútvonalait,  helyi  értékek  megtekintését,  a  faluközösség  más  tagjainak
megismerését stb.)
A segítő  beleláthat  a  vidéki  életbe,  az  önellátás  egy szintjébe,  egy helyi  energiaforrásokra  és  a  kétkezi
munkára alapozódó munkamenetekbe, a zöldség- és gyümölcstermesztésbe, feldolgozásukba, permakultúrás
és gyümölcsész életmódba, tájfajta megőrzésbe stb.
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A jelentkezési feltételeket az alábbi linken olvashatják az érdeklődők:
http://www.aldottmenedek.blogger.hu/2017/03/19/segitok-jelentkezeset-varjuk

2. Nyílt napjaink

Tagjai  vagyunk  a  több  megyét  érintő,  a  tavalyi  évben  indult  Nyitott  Kertek  programnak,  melyen  belül
jelenleg  az egyetlen  tolna  megyei  gyümölcsészeti  bemutatókert  vagyunk.  Az  érdeklődők  bepillantást
nyerhetnek a gyümölcsészet, azon belül is egy cseperedő erdőkert rendszerébe, munkálataiba stb. szakmai
körbevezetés és kötetlen beszélgetés formájában. Idén először a délutánba nyúlnak a programok, ugyanis
bővül egy konkrét téma körüljárásával, tapasztalatcserével. Tevékenységünkről, területünkről illetve a többi
kertről a linkre kattintva olvashatnak az érdeklődők.
Ha meglátogatna  minket,  ne habozzon,  jöjjön el  egyik  nyílt  napunkra,  mert  soron kívül  nem vagyunk
látogathatók.
Időpontok:
1. május 20. szombat: Beszélgetés a talajtermékenység fenntartásáról, talajéltetésről
2. július 15. szombat: A gyermekek és az önellátó, természetszerű gazdálkodás kapcsolata
3. szeptember 9. szombat: Beszélgetés a kertészeti növények kiskerti magfogásának jelentőségéről, szerepéről
Belépődíj felnőttek részére 1000 Ft

Programelőzetes:
Szeptember 16. szombat: II. Tolna megyei Gyümölcsész Nap délutáni programpontjaként három helyszín
(köztük mi is) nyitja meg kapuit Nagyszékelyben a program résztvevői előtt,  és mutatja be gyümölcsész
gazdaságuk jelenlegi állapotát. A program időben kikerül majd a blogra is!
A nyílt napok tematikájáról, a jelentkezés módjáról és feltételeiről, megközelíthetőségünkről tájékozódhatnak
az érdeklődők blogunkon: http://www.aldottmenedek.blogger.hu/2017/03/19/nyilt-napok-2017-ben

Tájfajták magjai
A MAGHÁZ honlapján  (http://maghaz.hu/)  tudnak keresni  az  érdeklődők az  idei  magfeleslegünk között
"neonata" felhasználó név alatt. A tájfajtákból, melyekről több éve mi fogjuk a magot, kipróbálásra alkalmas
magmintákat (kb. 10 szem) tudunk küldeni pénzmentes alapon.
A további részleteket itt olvashatják az érdeklődők:
http://www.aldottmenedek.blogger.hu/2017/03/19/maghaz-2017

Megrendelhető programok: (Előadó: Juhász Attila)
A 2015-2016-os években a Göcsej TA képzési pályázatának hatására sok előadást tartottam az ország több
területén.  Ezeket  szeretném  elérhetővé  tenni  azok  számára,  akik  előadót  keresnek  az  alábbi  témákkal
kapcsolatosan:

1. Kertészeti növények vegyszermentes termesztése és magfogási praktikái kiskertekben
2. Kertészeti tájfajták megőrzése, szerepük az önellátásban
3. 10 év gyümölcsészeti tapasztalata, egy szántó erdőkertté alakítása képekben

Ezek nem címek, csak témák. Az érdeklődők programjához igazítható a hangsúly. A díjazás az útiköltséget és
az előadói díjat tartalmazza megegyezés szerint. Számlaképes vagyok!

4. Magbörzékre szívesen  viszem el  (útiköltség  térítése esetén)  felesleges  magjainkat  olyan fajtákból
(zömében tájfajták), melyeket már évek óta mi tartunk fenn vegyszermentes körülmények között.

VISNYESZÉPLAK

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 működésének hátteréhez 
szükséges!
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Zöld Civil Országos Találkozó, 2017
A Zöld Civil Együttműködés éves országos találkozója a Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek 
Országos Találkozója (rövidebben: Zöld Civil Országos Találkozó, még rövidebben: Zöld OT) nevet viseli.

Az 1990 óta évente hagyományosan mindig más helyszínen, más szervezők által megrendezett 
összejövetelen a Zöld Civil Együttműködés tagjai mellett minden, munkája kapcsán a környezet- vagy 
természetvédelemmel foglalkozó civil-, kormányzati- vagy magánszektorban tevékenykedő, vagy akár laikus
látogató találhat számára érdekes elfoglaltságot.

Az évente több mint 600 résztvevőt vonzó esemény alkalmat ad a Zöld Civil Együttműködés 
tagszervezeteinek a tisztségviselők demokratikus megválasztása mellett egyéb, a működéssel kapcsolatos 
döntések meghozatalára, továbbá állásfoglalások megalkotására és közös elfogadására az egyes szakterületek
aktuális kérdéseiről.

A néhány napos rendezvény a fentiek mellett minden évben új, színes programcsokorral szolgálja az 
együttműködésben részt nem vevő, zöld témákkal foglalkozó személyek és szervezetek, a helyi emberek, a 
sajtó, a gazdasági élet, az állami és politikai szereplők megszólítását, együttműködések kialakítását, a 
szektorok közötti kapcsolatok erősítését.

A megújulás, a fiatal generációk bevonása mellett a tudásátadás, és az ország különböző területein működő 
civilek együttműködésének erősítése is kiemelt célja minden találkozónak.

Zöld Civil Országos Találkozón bárki részt vehet, aki regisztrációja során elfogadja a találkozó házirendjét és
a Zöld Civil Együttműködés SzMSz-ét.

A 2017-es helyszín: Budapest, Csillebérci Szabadidő Központ
Időpont: 2017. május 18-21.

A programfüzet itt elérhető: http://zoldcivil.hu/orszagos-talalkozo/2017-2/programfuzet-2017/
Hasznos tudnivalók az OT-ról: http://zoldcivil.hu/orszagos-talalkozo/2017-2/informaciok-2017/
Jelentkezés, regisztráció: http://zoldcivil.hu/orszagos-talalkozo/2017-2/regisztracio/

GREENFO
Környezet és Természetvédelmi programok, kiadványok, hírek gyűjtőhelye: http://greenfo.hu/programok

MEGÉRTETT TERMÉSZET
Szombathelyi Tibor előadása

Valós tapasztalatok önellátásról, minimalizálásról, beégett programokról.
Helyszín: Bonyhád, Vörösmarty Mihály Művelődési Központ (Széchenyi tér 2.)
Ideje: 2017. május 5, 17.30
Bővebben: „Az Élet iskola, ahol nincsen diploma” FB csoport oldalán
https://www.facebook.com/groups/azeletiskola/?
multi_permalinks=1019517568148060&notif_t=group_highlights&notif_id=1492786651305025

AZ AUROVILLE MAGYARORSZÁG ÖKOFALU BEMUTATÁSA
Helye: Budapest, XI. ker. Baranyai utca  (???)
Ideje: 2017. május 5.

Kapcsolat: www.auroville.hu, aurovillehungary@gmail.com

https://www.facebook.com/events/1335731609795058/

(Ennél többet írásbeli kérdésemre sem sikerült kiderítenem, pedig Budapest nem kis falvacska...)
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Programok a Föld Napja alkalmából az Országos Széchényi Könyvtárban
Időpont: 2017. április 25-én és 26-án.

Témáink: a zöld életmódváltás, egy új gazdasági paradigma körvonalai, az életminőség ökologikus 
szemléletű javítása és a klímaváltozás elleni küzdelem. Az előadások mellett meghívtunk egy-egy 
környezetvédő civil szervezetet, hogy hozzák el kiadványaikat, beszélgessenek el az érdeklődőkkel.
Az előadások a VIII. emeleti Társalgóban lesznek, a civil standok a gyorslift folyosóján sorakoznak.

ELŐADÁSOK

Április 25. kedd

• 16.00: Zöld életmódváltás – Szabó Gyula, Ökoszolgálat

Április 26. szerda

• 16.00: Új gazdasági paradigma – Dr. Tóth Gergely, Környezettudatos Vállalatirányításért Egyesület 
(KÖVET)

• 16.40 Javaslatok az életminőséget rövid időn belül javító intézkedésekre Budapesten – Lukács 
András, Levegő Munkacsoport

• 17.10 Késsel-villával az éghajlatváltozással szemben – Varga Éva, Föld Napja Alapítvány

A Gyorslift folyosóján 25-én a Zöld Zug zoldzug.hu non-profit ökobolt munkatársai, április 26-án a Levegő 
Munkacsoport önkéntesei várják a környezetvédelmi kérdések iránt érdeklődőket. Böngésszék kiadványaikat,
ismerkedjenek meg környezetbarát termékeikkel!

Bővebben: http://www.oszk.hu/rendezvenyek/fold-napja-aprilis-25-26

A CSEND NAPJA
Ismerd meg a zajt, s értékeld a Csendet!

Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem, C épület

Időpont: 2017 április 26.  10 – 17 00

Interaktív bemutatók:

- hallásvizsgálat
- zajmérés

- ismerkedés a zajtérképpel
- hangelnyelő és hanggátló anyagok

- stb.

Tudományos Minikonferencia 16.00-17.00   C épület, Könyvtár

Muntag András zajszakértő: Decibel, frekvencia és társai - a hang műszaki háttere

Dr. Román Zsuzsa szakorvos: Életünk és a zaj - élettani hatások

Körmendy Imre építész: Város, hallod-e a hangodat? - a település hangjai

Koczor Tamás evangélikus lelkész: A zaj, mint kapaszkodó

Főszervező: BCE Fenntarthatósági Bizottság

Kapcsolat: info@opakfi.hu, illetve berndt.mihaly@hoi.hu
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AJÁNLÓ
MOLNÁR GÉZA: VÁROS VAGY VIDÉK? - TÚLÉLÉSI KALAUZ A XXI. SZÁZADRA

Világunk változásai egyre egyszerűbben észrevehetőek. Forrásaink, lehetőségeink szembetűnően fogynak, 
miként az időnk is. Eltűntek mindazok a közösségi megoldások, vidéki önszerveződések, amelyek képesek 
voltak a természettel tartós összhangban együttműködni. Eltűnt az a szerves műveltség, amely hosszú távon 
biztosította az emberi közösségek értékmegőrző tevékenységét. Eltűnt az a szemlélet, amely a természetet 
társnak, és nem versenytársnak képzelte. Eltűnt, mert a természetben már csak a biomasszát, a 
nyersanyagforrást és a szemétlerakó helyét látja a mai rendszer. Azonban a probléma megoldásának, a 
természet helyreállításának igénye kínál egy olyan utat, amely egyelőre alig hangzik hihetően, mégis 
megoldás lehet: ez az út a vidéki termelői létforma. Korábban elhitették velünk, és el is hittük, hogy dolgunk 
nem a termelés, hanem a pénzkeresés. Annyi pénzt kell keresni, hogy meg tudjunk venni mindent. Manapság 
már az egykori földművelő vidék is ezt az utat járja: tömegben, ipari eszközökkel termel, és a terményt 
értékesíti, majd rábízza magát az ellátórendszerre. A Földre gyakorolt hatás, a vészes erőforrás- és 
nyersanyag-kimerülés csökkenthető, ha helyben termelünk, ha helyben állítunk elő energiát, ha csökkenteni 
tudjuk a nagy szállítóláncoktól és az ipari szinten működő feldolgozórendszertől való függést, ha ismét 
képesek leszünk egyre inkább helyi termelésre. Ennek egyik első lépése: újra megtanulni a természettel 
összhangban élni, termelni, létezni.

Beszerezhető: https://www.libri.hu/konyv/molnar_geza.varos-vagy-videk.html

(Nem most jelent meg Géza könyve - annak már van pár éve -, de csak most jutott el hozzám…)

A Föld napja - de minek?

Április 22-én ünnepeljük a Föld napját. Már aki. Ilyenkor szokás sokkolóan eredeti 
jó tanácsokat adni (inkább menj gyalog vagy biciklivel), illetve olyan termékeket 
kínálgatni, amelyek valamilyen módon kapcsolhatók az esemény gondolatiságához. 
Hogy ez a kapcsolat mennyire természetes vagy erőltetett, az egy másik kérdés. 
Mindenesetre mi most egyikkel sem próbálkoznánk. Ehelyett arról írnánk pár sort, 
miért kell egyáltalán Föld napjának lennie, és legfőképp: min érdemes elgondolkodni 
ennek kapcsán.

Kezdjük a nyilvánvalóval! Egy optimálisan működő világban semmi szükség nem lenne Föld napjára. Mert 
egy optimálisan működő világban nem kéne az emberek figyelmét felhívni arra, hogy óvják a környezetüket, 
hiszen ez magától értetődő lenne. Egy optimálisan működő világban az emberek ezt kérdeznék: ki olyan 
hülye, hogy nem vigyáz az életterére? Épeszű ember ilyet nyilván nem csinál!

Ezzel nagyjából meg is érkeztünk a probléma lényegéhez. Ami - mint minden probléma - kétkomponensű. 
Egyrészt - hangozzék ez bármennyire is durván vagy kíméletlenül - szembe kell néznünk a ténnyel: jelenleg 
(legalábbis társadalmi szinten) nem vagyunk épelméjűek. Sőt. Az Ember pillanatnyilag úgy tombol és 
dorbézol itt, a Földön, mint Néró annak idején Rómában. Ha létezne intergalaktikus mentálhigiénés szolgálat,
már rég bezártak volna minket.

Ez a probléma egyik fele. A másik fele pedig az, hogy normálisnak tekintjük, hogy nem vagyunk normálisak.
Persze időnként ráncoljuk a homlokunkat, meg sóhajtozunk, hogy nincs ez így jól. De aztán dorbézolunk 
tovább. A Föld napjára pedig ezért van szükség. Hogy felhívja a figyelmet arra, amire elvileg nem is kellene. 
Arra, hogy a nem normális az nem normális. Hogy egy olyan hajón utazunk, amin nincsenek mentőcsónakok,
és már csak ezért sem jó ötlet lyukakat fúrni a hajó aljába. És rövidtávon ugyan praktikusnak tűnhet felfűrészelni 
és eltüzelni az árbocokat, de hosszabb távon talán mégsem akkora okosság.

Ostorozni valakit, mert hülyeséget csinál, a legritkább esetben célravezető. Sokkal hatékonyabb, ha segítünk 
neki megérteni, miért úgy cselekszik, ahogy. Ami pedig a környezet védelmét (vagy annak hiányát) illeti: az 
Ember nem gonosz alapvetően. És nem is olyan, mint egy elcseszett kisgyerek, aki csakazértse-csakazértis. 
Oka van annak, hogy olyan, amilyen. És ezt az okot fontos megérteni.

Ami a Földdel és a környezetünkkel való viszonyunkat illeti, két alapvető hibát követünk el: túlságosan a 
jelenre és túlságosan a személyes érdekeinkre összpontosítunk. Miközben többé-kevésbé tudjuk, hogy ez így 
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nem helyes. Ami mellékesen bizonyítja, hogy nem önzőnek születtünk, győzködjön erről bárki is. A lényeg 
lényege most következik:

AZ EMBER OLYAN MÉRTÉKBEN HAJLAMOS A JELENRE ÉS A KÖZVETLEN, SZEMÉLYES 
ÉRDEKEIRE ÖSSZPONTOSÍTANI, AMENNYIRE FENYEGETŐNEK ÉRZI A JÖVŐT ÉS A 
TÁGABB KÖRNYEZETÉT.

De miért érzi annyira fenyegetőnek? Adódik a válasz, hogy azért, mert tényleg az, mert valamennyire 
biztosan az. Ám az igazság az, hogy nagyon sokan dolgoznak azon, hogy fenyegetőbbnek tüntessék fel, mint 
amennyire tényleg az. Valójában majréval kereskedni az egyik legjövedelmezőbb üzletág. Na de kik 
próbálják fenyegetőbbnek láttatni a világot, mint amennyire tényleg az? Akiknek ez az érdeke. Vagy anyagi 
vagy hatalmi érdeke. Mert ha félsz, engedelmeskedsz. Ha félsz, nem gondolkozol. Ha félsz, csak önmagadra 
(és a legszűkebb környezetedre) gondolsz, nem törődsz a világgal.

Ezen érdemes elgondolkodni a Föld napja alkalmából. Az igazi problémánk a mentális környezetszennyezés. 
Azok a műsorok, hírek, reklámok, gondolatok, amelyek mind azon mesterkednek, hogy fenyegetőbbnek 
mutassák a világot, mint amilyen. Ha ezt vissza tudnánk szorítani, a valódi környezetszennyezés megoldása 
már csak ujjgyakorlat lenne. Mi pedig hiszünk abban, hogy ezért tényleg mindenki tehet valamit.

(A Marázplast csapata)

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
Régi hírleveleinket itt olvashatjátok: http://www.elofaluhalozat.hu/e-meh.php

Munkánkat segíti: A Magyar Élőfalu Hálózat, Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési Egyesület és a 
Természetes Életmód Alapítvány

Tevékenységünket támogathatja anyagilag a Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési Egyesületen 
keresztül: OTP 11743002-29912371
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