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AZ ÖKOLÓGIAI RENDSZEREKKEL EGYÜTTMŰKÖDŐ GAZDÁLKODÁS: 
AGRÁRERDÉSZET A GYÜMÖLCSÉSZET NÉZŐPONTJÁBÓL

Helyszín: Drávafok, Zrínyi u. 1. (Fodor-kúria)
Időpont: 2017. november 10-12. (péntek–vasárnap)
A rendezvény szervezői: Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Erdészeti Tudományos Intézete, Kárpát-
medencei Gyümölcsészeti Hálózat, Ormánság Alapítvány
A kiadások egy részét a NAIK Erdészeti Tudományos Intézete finanszírozza.

Péntek
17.00-tól Érkezés
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19.00-tól Vacsora
20.00-tól Kötetlen program: filmvetítés, pálinka vagy borkóstoló, hozott italokból …
Szombat
7.00-8.00 Reggeli
08.00-09.00 Prof. dr. Andrásfalvy Bertalan: Régi idők természettel együttműködő gazdálkodása
09.00-10.00 Dr. Borovics Attila (NAIK ERTI igazgatója): Igazodás az ökológiai folyamatokhoz: 

agrárerdészeti rendszerek
10.00-10.20 Kávészünet
10.20-10.50 Darázsi Zsolt: Nyugat-magyarországi kaszálógyümölcsösök
10.50-11.20 Zaja Péter: Legeltetés természetszerű gyümölcsösben
11.20-12.20 Gyümölcsfajta és gyümölcstermék bemutató hozott gyümölcsökből, készítményekből. 

Hozott növényi szaporító anyagok ajándékozása, cseréje
12.20-13.30 Ebédszünet
13.30-15.30 1. Terepbejárás: markóci gyümölcsösök

2. Kötetlen program azoknak, akik nem mennek Markócra
15.30-18.00 A délelőtti előadások megbeszélése
18.00-19.00 Vacsora
19.00 Ambrus Lajos: Pomona Hungarica – A magyar gyümölcs történetéből

Szakmai tapasztalatcsere, beszélgetés (a nap során jelzett témákról)
Vasárnap
07.00-08.00 Reggeli
08.00-11.00 A gyümölcsliget művelési ággá nyilváníttatása Zaja Péter bevezetőjével.
11.00-12.30 A Gyümölcsészeti Hálózat teendői, a találkozó zárása
12.30-14.00 Ebéd
14.00-tól Elutazás

A program kisebb változtatási lehetőségét fönntartjuk.

További információk:

Kérünk mindenkit, ha van cserére vagy ajándékozásra szánt gyümölcsfa oltványa, bármilyen vetőmagja vagy más
növényi szaporító anyaga, azt hozza magával. A gyümölcsfajta és gyümölcstermék bemutatóra bármilyen gyümölcsöt
és terméket szívesen látunk.
Jelentkezés: Legkésőbb  november  7-éig,  a  meghívó  végén  megadott  címeken!  (Az  előzetes  bejelentés  nélkül
érkezőknek nem biztos, hogy tudunk szállást és étkezést nyújtani.)
Szállás: a drávafoki Fodor-kúriában: 6 szoba, összesen 26 ágy, 4 zuhanyozó
Ellátás: Szombaton reggeli,  ebéd,  vacsora,  vasárnap reggeli  és  ebéd.  Kérünk minden résztvevőt,  hogy a  pénteki
”batyus” vacsorára hozzon ennivalót.
Kérünk  mindenkit,  hogy hozzon  magával  törölközőt,  papucsot.  A 26  fő  feletti  résztvevők  csak  matracon,  saját
hálózsákban tudnak aludni.
Utazás: A  vonattal  érkezőket  Sellyéről  kérés  esetén,  költségtérítés  ellenében  autóval  szállítjuk  Drávafokra.
Útiköltséget nincs módunkban téríteni.
Részvételi díj: 4.000 Ft/fő, amely magába foglalja a szállást, étkezést és a programot.
További információk a következő elérhetőségeken:
Gedő Ibolya (06-30-389-8345) vagy Lantos Tamás (06-20-347-2686)
Vonalas telefon: 06-73-352-333
Jelentkezés: az ormansagalapitvany@gmail.com címen

DAMANHURI KÖZÖSSÉG MAGYARORSZÁGON
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2017. október 13-án van lehetőség újra találkozni, az oszkói közösségépítő “Gyüttment” fesztiválon már megismert,
Damanhur  magyarországi  nagykövetével,  Tridacna  Rosso-val  és  a  magyar  közösség  szervezőivel  az  Aranytíz
Kultúrház Lovagtermében (1051 Budapest, Arany János utca 10.) .
Téma: a damanhuri  közösség és a kezdődő magyarországi  damanhuri aktivitások bemutatása.  Szó lesz az induló
Meditációs Iskoláról és a Közösségépítő Iskoláról.
Időpont: 17.00 – 19.30
Terembérleti hozzájárulás 2.000 Ft
Várjuk mindazokat, akiket érdekel az élőközösségek szervezése, vagy már élőközösségben élnek, vagy szeretnének
ilyet létrehozni.
A mai világ kihívásaira, sokunk szerint,  az egyik legmegfelelőbb válasz az élőközösség, ahol közös eszméket és
célokat követő emberek csoportja, tiszteletben és szeretetben támogatja egymást.
A damanhuri közösségről bővebben itt találhatók információk: ahimszajoga.hu/damanhur

Személyesen bővebb információ: Selmeci J. Csongor 06-30-237-838, és Krajnyák Tibor cikloid@freemail.hu

TREEMAP TRÉNING KÖZÖSSÉGEK, SZERVEZETEK VEZETŐI RÉSZÉRE

Pabló újból kisközösségi körnek hirdeti a közösségi minőség tréningjét!

Helyszíne: Forrás Jóllét Stúdió, Budapest, XII. ker Magyar Jakobinusok tere 7. (a Délitől 2 percre)
Ideje: 2017. november 4.

MIRŐL SZÓL A TRÉNING?

A TreeMap tréningen megismerheted Pabló fejlesztői modelljét, a „FA modellt”, amely egy vezetői eszköz. A FA 
modell láthatóvá teszi, hogy egy közösség vezetőinek milyen törvényszerűségekre, összefüggésekre kell figyelnie. 
Olyan ez, mint a térkép a túrázásaink során. Segítségével a gyakran szubjektívnek látszó, komplex emberi 
problémákat is képessé válunk átlátni, megérteni, kezelni.

MIT TANULHATSZ A TRÉNINGEN?

1. Jobban megérted a közösség működésének törvényszerűségeit, a tünetek mögött meghúzódó okokat.
2. Felismered, hogy a rendszerben való gondolkozás még a szubjektívnek látszó emberi viszonyrendszerben is segít a 
megoldásban.
3. Megismered a FA modellt, amit vezetői eszközként tudsz használni a vezetéssel kapcsolatos problémáid 
megoldásához.

KIKNEK SZÓL A TRÉNING?

Ez a tréning mindazoknak szól, akik szeretnék jobban megérteni, hogy a mai közösségeinkben az emberi kapcsolatok 
minőségére milyen törvényszerűségek hatnak, és ezáltal tudatosabban akarnak benne lenni ezekben a közösségekben. 
Elsősorban azoknak a közösségi vezetőknek, szervezőknek szól, akik a saját közösségükben szeretnék javítani a 
közösségi minőséget, valamint azoknak a tanácsadóknak (coach, tréner, fejlesztő), akik ezeknek a vezetőknek 
segítenek.

Részvételi díj (1 napos nyílt tréning 2 szakképzett trénerrel és interaktív feladatokkal): 30.000 Ft (+ 0% ÁFA) 

Non-profit szervezet vagy közösség képviselőinek 50% kedvezmény, azaz 15.000 Ft!
Az ár tartalmazza a nyomtatott képzési anyagot, hozzáférést a tréning online tudástárához.
Bővebben ill. jelentkezés: http://kozossegivallalkozas.hu/treemap_trening/
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SZÁNTÓI ALMANAP ÉS ŐSZI VÁSÁR
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BOLYAVÁRI ESTÉK

2017. Magvető/Október hava, 

  13-a, péntek este, 7 órakor – dr. Bánóczy János: Népi pénz a közösségekért

Témavázlat:
1. Mi a pénz? Mi a kamat?
2. A pénz történetéből, pénzteremtés
3. Gazdasági (erőforrás)szivattyúk
4. Globalizáció, migráció
5. A pénz szerepe a társadalomban
6. A közösségek, a társadalom szétesése
7. Egy közösségszervező erő: a Népi Pénz
8. Használatának problémái és a megfelelő felhasználás lehetőségei

Magvető/Október hava, 20-a – Kiss Károly: Felsőoktatási világtrendek

Az egyetemek jövője bizonytalan; egyes jóslatok szerint a század közepére döntő többségük megszűnik és az online 
kurzusok veszik át a helyüket. Fennmaradásuk azonban létfontosságú, ők kell, hogy közvetítsék a humanizmust és az 
általános műveltséget egy olyan korban, melyre egyre inkább a szélsőséges specializáció, a technológia-központúság 
és a dehumanizáció lesz a jellemző.

http://kisskaroly.x3.hu/oktatas/felsooktatasi_vilagtrendek.pdf  

Magvető/Október hava, 27-e – Harsányi László: Az egyéni Szabadságról - Egészségről - Betegségről

„Tegyük fel, hogy rengeteg pénz bepumpálható a betegségügybe!
Van modern, jól felszerelt Kór-ház elegendő, 
Van elég, megfizethető gyógyszer bőséggel,
Van orvos is elég – olyan, mint eddig.
Lesz ennek köszönhetően egészséges ember? Lesz ebből gyógyulás?
Akkor meg mi a fenének ez az egész? Akkor inkább dőljön össze, és akkor végre csinálhatunk valami újat.
Az egyéni szabadság ott kezdődik, amikor az ember megszületésénél fogva rendelkezésére álló Három Kincsét 
megtarthatja, fejlesztheti.
Ezek a kincsek:
1. Leegyszerűsítve: az őseinktől örökölt Életerő,
2. Életenergia,
3. Szellem.
Amennyiben ez a Három Kincs rendelkezésre áll, úgy az ember: Egészséges – Cselekvőképes – és rendelkezik a 
valódi Öntudat képességével.”

Tisztelettel meghívunk és szeretettel várunk minden jó szívvel érkező ismerősünket-barátunkat, aki úgy gondolja, 
hogy szüksége van az itt látható-hallható, baráti szervezésű szellemi-lelki táplálékra, és részvételével (no meg 
vendégeivel) megtiszteli, gyarapítja a közös együttlétet.

Elérhetőségek:
BolyaFészek, 1067 Budapest, Csengery utca 62/b. fsz. 1.
Távbeszélő: 312-68-77
Távlevél: bolyanyo@freemail.hu és bolyapo@gmail.com
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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: 2017. november 11-12. (szombat-vasárnap). Találkozás szombaton, 10 órakor.
Az érdeklődőket szeretettel várjuk Gömörszőlősön!
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), Kassai út 37-39.
Külső helyszín: Szuhafő
A képzés részvételi költsége 18.000 Ft, mely tartalmazza a résztvevők szállás- (2-3 ágyas szobákban) és étkezési 
költségét, valamint a képzés díját.
Részvételi szándékát kérjük, jelezze az itt megadott elérhetőségek valamelyikén.
Vigh Andrea: rea.vigh@gmail.com vagy telefonon a 06 20/407-6875 számon.

BESZÁMOLÓ ÉS KULISSZATITKOK A II. TOLNA MEGYEI GYÜMÖLCSÉSZ NAPRÓL

A Jó Isten kegyelméből a sok esős, borongós nap után pont aznap napsütéses időjárás könnyítette meg munkánkat.
Már kicsit kezdtem aggódni, hogy úgy járunk, mint két éve, amikor egész nap esett az eső.
A szervezésből is sokat tanultam két éve, és elmondhatom, kifejezetten felkészültnek és kiegyensúlyozottnak éreztem
magam. Bár tökéletes talán soha sem lehet,  mert a lényeg, hogy minden egy napon a megfelelő időre kell, hogy
teljesüljön,  és  ez  sok  rizikófaktort  hordoz.  De  a  lelkiismeretem tiszta  volt,  hogy mindent  megpróbáltam,  mint
főszervező.
A véletlen  hozta  úgy,  hogy  egy  napra  esett  a  szüreti  felvonulással  a  programunk,  így  nem  volt  mit  tenni,
megpróbáltunk kiegészítő, színesítő programként jelen lenni, nem pedig konkurálni vele! Mivel a felvonulás csak
délután  2  órakor  indult,  a  délelőttre  időzítettük  azokat  az  előadásokat,  amik  érdekesek  lehetnek  a  helyi  felnőtt
lakosság számára is, és ezzel párhuzamosan gyerekprogramokat is kínáltunk.
A tényleges  program szervezésén,  előkészítésén,  mozgatásán túl  a fejembe vettem,  hogy a két  évvel  korábbihoz
képest most házias jellegű büfét csinálunk, és saját alomszékkel várjuk látogatóinkat.
A büféhez kemencében sült kovászos kenyeret sütöttem, és a rávalókat illetően rengeteg adományt kaptunk helyi és
távolabbi barátainktól. Italként saját ivóleveinket,  szörpjeinket kóstolhatták meg a szomjúhozók vagy ínyencek. A
sikerét az a látvány mutatta, hogy mindig állt valaki a sátor előtt. A szünetekben jó kis beszélgetések alakultak ott ki.
(Sajnos a  darazsak is  megtalálták,  nekik is
ízlett,  így  egyre  többen  lettek.)  A  büfé
sikeréhez  még  meg  kell  említenem a  büfé
háziasszonyát,  Fejes  Évát,  akinek
Budapesten  saját  cége  van,  mégis  már
második  alkalommal  jött  el  önkéntesként
segíteni  nekünk  programjaink
megvalósításában.  Két  éve  a
terménybemutató  és  -kóstoló  tálalását
csinálta  végig  lányával,  Anettel,  ezért  már
tudtam, hogy jó kezekbe kerül most a büfé.
Egyébként nem ő volt az egyetlen önkéntes
segítőnk  a  programban.  Csaba,  Evelin  és
Gergő nélkül se sokra mentünk volna!
A program megvalósítására és az alomszék
kivitelezésére  egyébként  a  tavasz folyamán
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két pályázatot is beadtunk, de egyik sem nyert. Így hát itt álltam nyár végén források nélkül. Volt némi tartalékunk az
előző rendezvényünkből, amit a gyümölcsészetre szántunk, de szerettem volna úgy megszervezni a dolgot, hogy utána
is legyen tartalékunk majd a következő szervezése előtt. Szóval próbáltam előrelátó lenni.   El kellett kezdenem
támogatók után járni. Pénzbeli  támogatásokat főleg olyan barátaink adtak, akiket külön felkerestem, mert tudtam,
hogy anyagi helyzetük megengedi az adakozást. Ők pedig tudták, hogy jó kezekbe adják az összeget, mert túlon-túl
elhivatottak vagyunk a téma iránt.  Nagyon elérzékenyültem ezeken az alkalmakon,  hogy mennyien vannak,  akik
nagyra  becsülik  –  a  világ  problémáihoz  mérve  szerénynek  tűnő  –  tevékenységünket,  elhivatottságunkat.
Megerősítettek ezzel bennünket! Köszönjük!
Az  alomszék  ügyében  megkerestem  környékbeli  vállalkozókat,  akik  legalább  az  alomszék  alapanyagát  tudnák
biztosítani. Végül a sok telefonálgatás és rámenősség hatására a Csepregi és Társa 50%-os engedménnyel adta 2 db
alomszékhez a szükséges faárut (így 32 E Ft-ot fizettünk), a Kurcz barkács bolt pedig támogatásként odaadta a többi
hozzávalót. Turán Dávid kisegített minket két műanyag vödörrel, amibe az alomanyag került.
Ezek után kellett szállítást szerveznem, és két lelkes barkácsoló önkéntest, akik a programig, vagyis egy hét leforgása
alatt össze is rakják!!!! Végül az energiánkból csak 1 alomszék összerakására futotta, de nagyon büszke voltam rá,
hogy kiharcoltam ennek a lehetőségét, amit más falubeli programra bárhová fel tudunk majd állítani, és alternatívát
kínálunk vele az ide látogatóknak és a helyieknek, vagyis szemléletet is formálunk közben. A tárolását, üzemeltetését
mi vállaltuk fel a későbbi alkalmakat illetően is.
Kis híján el is fáradtam az alomszék projektben már a gyümölcsész nap előtt!!!! Pedig terveztem egy szórólapfélét is
szerkeszteni  hozzá,  hogy még áttekinthetőbb legyen az érdeklődők számára a jelentősége...de ami késik,  az nem
múlik.
A waldorf iskolával együtt  végül a waldorf ovi  is eljött  képviseltetni  magát rendezvényünkön, de sajnos egy-két
gyermeken kívül – akiket ők és a mi szervezőink adtak bele a programba – nem nagyon jöttek el a helyi gyerekek.
Utólagos  visszhangok szerint  többen felháborodtak,  hogy 300 Ft-ért  vehettek  volna  részt  a  gyerekek  a  délelőtti
programon.  Ugyanígy az  előadásokra  sem jöttek  el  igazán  mások,  pedig  titkon  bíztam benne,  hogy legalább  a
virágkonyhára bekukkantanak. Sajnálhatják, mert Mónika nagyon jó előadó, és igényes előadást és kóstolót húzott ki
kompletten a "horgolt, hímzett tarsolyából".
És  ha  már  Mónikát  külön  említettem,  feltétlenül  említem Jánost  is,  aki  barátságból  vállalta  el,  hogy megtartja
előadását a talajéltetéssel kapcsolatosan, és emellett rengeteget segített előtte és utána is.
Jelentem, a rovarhotelt  elkészítettük a helyszínen, és azóta elszállította az önkormányzat a helyi  óvoda udvarába.
Annak egyik szegletében várja lakóit télire, és az érdeklődő gyerekszemeket. Szerintem nagyon különleges lett, hála
és köszönet Beának és Károlynak, akik előkészítették hozzá a keretet és az alapanyagokat.
Beának a finom ebédért is hálásak lehetünk! Ez a kőleves az ő kondérjából valahogy mindig nagyon ízletes. Nekem
miért nem sikerül?  
Furcsa volt, és előre erre nem számítottam, hogy a messziről érkező vendégeket el fogja varázsolni annyira a falu,
hogy ebéd után elindulnak körülnézni. Így – mintha a szüreti felvonulás lendülete ragadta volna el őket – a Kék Ház
környékén alig maradt ember, akinek levetíthettük volna a klímaváltozással kapcsolatos rövidfilmeket. De a Zöldtárs
Alapítvány tagjai sem először jártak ilyen rendezvényen, és tudták, hogyan kell a lézengőket leültetni, és ebéd után a
koncentrálásra  rávenni  őket,  fontos  információkat  közölni  velük.  Egész  ottlétük  alatt  sugárzott  belőlük  a
határozottság.  Lenyűgöző  volt  számomra,  ahogy  végigcsinálták.  Amíg  filmet  néztek,  addig  a  sürgő-forgó
önkéntesekkel elpakoltunk az udvarról, hogy nyugodt szívvel indulhassunk kertet nézni.
A kertnézésre  is  kevesen  maradtunk,  de  végül  is  nem a  létszám a  fontos  egy ilyen  keskeny társadalmi  réteget
megérintő program esetében, hanem a jelenlévők személyisége, kapcsolatteremtés, alternatívák mutatása egymásnak.
A hangulat végig jó volt! A korábban távozók és sok távolmaradó is jelezte, hogy sajnálja a hiányzást, de érezhetően
zsúfolt volt mindenki számára az a hétvége.
Köszönöm  a  helyi  önkormányzat  dolgozóinak  és  külön  Klubecz  Évának,  polgármesterünknek  a  segítségeket.
Köszönöm a Két  Torony Nagyszékelyi  Faluegyletnek, hogy adta a szervezeti  hátteret a programhoz, és szervező
csapatának, hogy az egyes feladatokat átvállalták és kivitelezték. Köszönöm Attilának a nagyfokú támogatást, hogy
megszervezhettem egy megyei szintű rendezvényt, melyen (mindenkit beleszámítva) kb. 50 fő érezhette jól magát.
Köszönöm a médiatámogatást (Tolnai Népújság, Tamási Rádió és facebook terjesztések) mindenkinek!
Köszönöm minden támogatónak és segítőnek, hogy elég értékesnek találták programunkat ahhoz, hogy támogassák.
Nélkülük nem jött volna létre ez a nap, és nem lenne lehetőségünk a folytatásban gondolkodni sem. Két év múlva, ha a
Jó Isten is támogatja törekvéseinket, újabb gyümölcsész nappal jelentkezünk. Addig is kövessétek tevékenységünket!

Bócsó Reni
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A Magyar Élőfalu Hálózat e-hírlevele

Szerkesztette: Zaja Péter: namzi@tvn.hu 
Lektor: Kajner Péter
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 Egyesület”-en keresztül: 
OTP 11743002-29912371
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