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MAG programok
2018. első negyedév

MAGENERGIA TALÁLKOZÓ

Helyszín: Magfalván és Gombán, a Civilházban

Ideje: 2018. február 24-25.

Csak akkor gyere, ha NEM A FÉLELMEID hajtanak! A Föld szeretete és kímélete vezessen közénk!

A találkozón hálózat független energetikai megoldásokat ismertetünk, a legtöbbet működés közben is 
bemutatjuk:

 fűtés: rakéta- és tömeg kályhák, Stupova kazán, olajgázosító kazánok

 elektromosság: napelemes töltésvezérlők, 12-24V energia rendszerek, háztartási eszközök

 akkumulátor rendszerek: savas, zselés, lúgos, beszerzési források

 LED világítási rendszerek, különleges motorok

A találkozó új témája az INVERTERES TECHNOLÓGIA. A korszerű mikroelektronika lehet a barátunk!?

 Nap és a szél által termelt energia gazdaságosabb felhasználása inverteres, frekvenciaváltós, több 
fázisú elektromos motorok alkalmazásával.

 Az inverteres technológia segítségével a mindennapi háztartási és ház körüli gépek kevesebb 
energiával tudnak működni, gyakorlatban láthatjuk őket működés közben.

 Robbanómotoros aggregátorok, áramfejlesztők inverteres technológiával, kisebb motor teljesítmény, 
alacsony fogyasztás és tökéletesen egyenletes szinuszos feszültség.

 Gondolatébresztő lehet a robbanó motort más alternatív hajtással kiváltani így ötvözni a kettőt.

Szeretnénk, hogy néhány alapvető gondolat közkinccsé váljon a legkülönlegesebb, már ÉLŐ minőségről, a VÍZről!

Részvételi díj: 2 napra szállással étkezéssel 8.000.- Ft (egyesületi tagoknak: 6.000.-), napidíj 6.000.- Ft 
(egyesületi tagoknak: 4.000.-).

A részvételi díj tartalmazza az étkezés és szállás költséget is. A közösségi szálláson matrac van, hálózsákot, 
zseblámpát hozzál.

Jelentkezés: Budai Sándor 70/363-8539   bs66@gmail.hu

Jelentkezési határidő: 2018. február 20.

A pontos programot a www.magtar.hu-n, a MAGos levelező listákon ill. a Géczy Gábor FB oldalon 
találod február 15.-től

Előzetes további MAG programokról

Március 14. Vesztergám Miklós Szentkorona előadása Magfalván

Március 24-25. MAGos Gyógyító találkozó és faültetés Magfalván

Márc 31-ápr 1. 1. MAGos Gyógyító képzés Magfalva

A programok még változhatnak, kövesd a www.magtar.hu honlapot, a MAGos listákat, vagy a 

Géczy Gábor FB oldalt!
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MAG FELHÍVÁS
Minden közösség egy áramlási forma, az „adok/kapok” folyamatos áramlása. Jó esetben azt adsz, 
amiből BŐségben vagy, és azt kapsz, amire SZŰKséged van. Akkor gyarapszik egy közösség, ha 
többet adsz vissza, mint amit kapsz. Ha úgy érzed, kaptál valamit a MAGtól, kérünk, hogy támogasd. 
Mivel tudod támogatni?

 Munkával: önkénteseket várunk szállással, ellátással, cserében tudást és közösséget adunk.

 Adó 1%-kal: változatlanul nem tudjuk közvetlenül fogadni, de ha ide utalsz, mindet megkapjuk:

Név: UNIK SE Adószám: 18243761-2-43

 Egyesületi tagdíjaddal: 10.000.-Ft egy naptári évre, minden MAGos termékből, gyógyító anyagból, 
rendezvényből 10% kedvezményt kapsz, beléphetsz a telefon flottába, stb. A mellékelt belépési 
nyilatkozatot a kovacslaszlo5405@gmail.com címre küldjétek vissza kitöltve, aláírva. A belépést 
minden évben meg kell erősíteni, a régiek is küldjék el!!!

 Külső pénzforrások bevonása: „Ha megdobnak – szaladj el, ha kínálnak – fogadd el!” Pályázatok, 
vállalkozások keresése kizárólag a MAG profiljába vágó dolgokban.

 Pénzbeli adománnyal: megjelölheted, hogy mire költsük: tanítás, gyógyítás, új energetikai rendszerek 
stb.

Név: Magfalváért Egyesület Számla: Pátria Takarékszövetkezet

belföldről: 65100015-11343482

külföldről: SWIFT: TAKBHUHB HU11 6510 0015 1134 3482 0000 0000 

 Mindennel, ami nem vesz el belőled, és nekünk használható a gázolajtól az A4-es papíron át a használt 
fritőzolajig/rossz akkumulátorig.

 A hetedik TE MAGad légy! Minden ember egy tálca gyümölcsöt nyújt feléd, ha érett almára vágysz, azt 
vedd el, ne a rohadt banánt! Amiben egyetértesz a MAGgal terjeszd, gerjeszd, tanítsd, a többit felejtsd 
el…

Segíts a MAGon, hogy segíts MAGadon!

VISNYESZÉPLAKI PROGRAMOK
Febr. 9.-én 15h-tól: Tűzzománcozás Hegedűs Ágotával

Február 16.-án, pénteken 13 órától: MAG és Oltóvessző BÖRZE.
Meghívottak: Nagyszékelyi Közösség, Lantos Tamásék Markócról, Krisnavölgyiek, Ölbei Mihály 
Mozsgóról.

Febr. 24.-én Dr Papp Lajos szívsebész professzor fog előadást tartani.  Részletek hamarosan.

A programok helyszíne a visnyeszéplaki Faluház. A programok ingyenesek, adományokat az előadók 
utazására, a Faluház fenntartására elfogadunk. Bővebb információ: Máté László 30 /853 7221, drótlevél: 
laszlomate758@gmail.com

Kérjük kedves Barátainkat, hogy személyi jövedelemadótok 1%-ával támogassátok egyesületünk munkáját! 
Az előző évi 1%-okból 45 ezer Ft érkezett a számlánkra, amit köszönünk!
A rendelkezési nyilatkozatba kell beírni az Egyesületünk (Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési 

Egyesület) adószámát: 18764978-1-14 és nevét.

3

mailto:kovacslaszlo5405@gmail.com


MAGTERMESZTÉS A VETEMÉNYESBEN
Az Öko-völgy Alapítvány tanfolyama

Annak érdekében, hogy ne kelljen évről évre megvenni a vetőmagvakat… Gyűjthetsz vetőmagot saját 
növényeidről, melyek a következő szezonban elvethetők.

Mikor és hogyan kell gyűjteni? Hogyan marad fajta-azonos? Hogyan szelektálj saját fajtát, amely a nálad 
jellemző körülmények között a legjobban terem? Még számos más praktikus kérdésre kaphatsz választ 
tanfolyamunkon.

Ezt a tanfolyamot mindazoknak ajánljuk, akiknek már van – akárcsak egy pici – tapasztalata házi kerttel, 
veteményessel.

Oktató: Antal Balázs (Bálamódaka dász), Krisna-völgy biokertészetének vezetője,
Beszélgetések az önellátásról könyvsorozatunk dialógusainak egyik résztvevője.

Helyszín: Krisna-völgy (Elméleti oktatás az általános iskolában, gyakorlati bemutatók a kertészetben.)

A tanfolyamon való részvétel díja: 6500 Ft/fő
A tanfolyam díja magában foglal egy lakto-vegetáriánus ebédet (a közösség aznapi menüje).

Fizetés: érkezéskor, készpénzben.

Legközelebbi időpont: 2018. február 17.

Jelentkezési lap: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchMNVuq4Kz06ppMemE-
Qb1se_nT1M_HcgXo2GHiLbbNRlzow/viewform#start=openform

A tanfolyam tematikája:

ELMÉLETI BLOKK:
Bevezetés (célok)
Feltételek (Különbségek a normál termesztés és magtermesztés között. Környezet, terület, éghajlat, élő 
környezet, idő, célok)
Alapismeretek, zöldségnövények szaporítása (Rendszerezés, virágok, megporzás, termékenyülés)
Fajtatisztaság fenntartása (Ön- és idegentermékenyülők, szigetelés, egyedszám, szelekció, fajtatisztaság 
kapcsolata termesztéssel)
Termesztés (Fajtaválasztás, tervezés, vetés, ápolás, kétévesek gondozása), magok kezelése, forró víz, teák.
Maggyűjtés és tisztítás (Módszerek, időzítés, terméstípusok, feldolgozás, tisztítás)
Tárolás (rövid és hosszútávon, üvegek, tárolók, helyek, csírapróba, feljegyzések).
GYAKORLATI BLOKK
Maggyűjtemény tanulmányozása
Magvetés

GAZDASÁG-IGAZSÁGOSSÁG-KÖRNYEZET
konferencia

Időpont: 2018. február 13. kedd, 10.00-14.00

Helyszín: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, Budapest V. ker. Nádor utca 22.

Szervezők: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, Magyar Természetvédők Szövetsége, Fenntarthatóság Felé Egyesület

Konferencia témája:

Magyarországot nagymértékben érintik az Európai Unió által Kanadával vagy Ukrajnával megkötött, 
emellett az Egyesült Államokkal, illetve dél-amerikai országokkal (Mercosur) megkötni tervezett 
szabadkereskedelmi megállapodások hatásai. Fontos kérdés, hogy milyen módon hatnak ezek a 
kereskedelmi egyezmények hazánk, illetve az uniós tagállamok mezőgazdaságára, élelmiszertermelésére, 
ill. fogyasztására.
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Miközben a kereskedelmi és befektetésvédelmi egyezmények egyre több különleges előjoggal ruházzák fel 
a külföldi befektetőket, ezekhez az előjogokhoz nem kapcsolódnak kötelezettségek, pedig egyre több 
emberi jogsértés és környezetpusztítás kapcsolódik a nemzetek feletti vállalatok tevékenységéhez. Ezek 
jelentős része bányászati tevékenységekhez kötődik, amelyek során - többek között a számítógépek és 
mobiltelefonok előállításához szükséges - aranyat, ezüstöt és más fémek érceit termelik ki elfogadhatatlan 
körülmények között. Több tucat ország és több száz civil szervezet szorgalmazza, hogy jöjjön létre egy 
kötelező érvényű ENSZ egyezmény, amelynek célja az emberi jogok védelme a nemzetek feletti vállalatok 
tevékenységeivel szemben. Konferenciánkon ezeket a témákat járjuk körbe.

Tervezett program

10.00  - 10.15 Megnyitó: Bándi Gyula, a jövő nemzedékek szószólója

10.15 - 11.50 Szabadkereskedelem - kinek az érdekében?

- Lédig Zoltán főosztályvezető, Kereskedelempolitikai Főosztály, Külgazdasági és Külügyminisztérium

- Kerekes Sándor egyetemi tanár, Kaposvári Egyetem

- Fidrich Róbert programfelelős, Magyar Természetvédők Szövetsége / Fenntarthatóság Felé Egyesület

12.10 - 14.00 Nemzetek feletti vállalatok és a gazdasági igazságosság

- Kuntár Tamás főosztályvezető, Nemzetközi Szervezetek Főosztálya, Külgazdasági és Külügyminisztérium

- Sulyok Katalin titkárságvezető, Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, a Jövő Nemzedékek Érdekeinek 
Védelmét Ellátó Biztoshelyettes Titkársága

- Márta Irén igazgató, Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért

- Anne van Schaick programfelelős, Föld Barátai Európa

14.00 Szendvicsebéd

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A jelentkezéshez, kérjük, töltse ki az adatlapot a 
https://goo.gl/ZUpKag linken.

A jelentkezési határidő: 2018. február 9. péntek

További információ: konferencia@mtvsz.hu, +36-1-216-7297

AZ EMBER ÉS KÖRNYEZETKÍMÉLŐ KERTMŰVELÉS ALAPJAI
Mélymulcs a gyakorlatban 2018 tavaszán

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 választható időpontjai: 2018. március 3-4.

2018. március 24-25.

2018. április 28-29.

Az érdeklődőket szeretettel várjuk Gömörszőlősön, a választott szombaton, 10.00 órakor, a tréning 
várhatóan vasárnap 14.00-kor egy ebéddel zárul.
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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, Gömörszőlős 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 0620/407-6875 számon.

BOLYAVÁRI ESTÉK
2018. Jégbontó /Február havának 9. napján, péntek este, hét órakor Dr. Ortay Gyula: Ismerd és becsüld a 
magyart!

Tudomány és Kultúrtörténet, alig ismert nagyjaink dióhéjban.

Ünnepes könyv/bemutató és vásár

Vendégünk: Pitlu János

Jégbontó/Február hava 16-án Rockenbauer Antal/ A kvantummechanikán innen és túl /

Ünnepes könyv/bemutató és vásár

Idézetek Rockenbauer Antal könyvéből  

„Bár a fizika nem lehet meg bonyolult matematikai egyenletek nélkül, a legfontosabb mégis az a fizikai 
tartalom, amely sokszor háttérben marad a formulák mögött.

A fizika a mennyiségek tudománya, ezért nem lehet meg matematikai formulák nélkül.

A kisgyermek, amikor beszélni kezd, használ szavakat, de a szavaknak csak bizonyos szűk értelmét ismeri. 
Aztán ugyanazok a szavak újabb és újabb kapcsolatokban kerülnek elő.

A beszéd elsajátítása ezért fokozatosan történik, az egyes szavak, fogalmak tartalma hosszabb idő után 
teljesedik ki. Így tanulhatjuk meg a fizika nyelvét is! Bárhol is kezdjük el a fogalmak tisztázását, mindig 
újabb és újabb fogalmakat kell bevezetni a magyarázatokhoz.

Bátorság kell az új eredmények kimondásához, bátorság kell a tévedések beismeréséhez is. Akiből hiányzik 
ez a kettős bátorság, nem érhet el igazán jelentős eredményeket.

A világot a kölcsönhatásokon keresztül ismerjük meg, mégis a tudomány olyan törvényeket alkot, 
amelyekből kizárja a megfigyelőt, azaz "objektívnak" tekinti a törvényeket, amely független attól, hogy ki a 
megfigyelő, és attól sem függ, hogy milyen eszközökkel, műszerekkel jutottunk el az információhoz.”

Minden együttlét váljék egész-ségünkre!

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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VIII. SZEGEDI MAGBÖRZE
Ideje: 2018. március 3. szombat, 9:00–17:00
Helyszín: Szegedi Waldorf Iskola, Szeged Kolozsvári tér 1.

Ha megosztanád saját kertedben gyűjtött szabad-elvirágzású (nem hibrid) magjaidat, oltóvesszőidet, 
palántáidat, közben pedig szeretnél tájfajtákkal és azokat fenntartó kertészekkel, kiskertesekkel 
megismerkedni, eszmét cserélni és szívesen elsajátítanád a helyes magfogás praktikáit, akkor látogass el a 
VIII. SZEGEDI MAGBÖRZÉRE!

Hozd magaddal kiporciózott, felirattal ellátott magjaidat!

Támogasd te is hozzájárulásoddal egyesületünket, hogy jövőre is hívhassunk előadókat és 
megszervezhessük a magbörzét!

9:30- 13:00 MAG CSERE-BERE

13:30-15:00 Előadás - Kardos Etelka a Magyar Permakultúra Egyesület elnöke és Kispitye Attila
"Családi permakultúra"- Tervezés permakultúrás szemlélettel, lehetőségek a kertben, családi méretben.

15:15-16:00 "Gyermek a tanyán" - Valódi pillanatok egy tanyán élő család mindennapjaiból, két fiúcska 
történeteiből. Kordás Katalin fotóinak vetítése zenei kísérettel.

A rendezvény ingyenes a saját maggal érkezők és 14 éven aluli gyermekek számára. Akinek nincs saját 
magja, attól egy szerény hozzájárulást kérünk a börzén való részvételért.

Ha sok maggal érkezel, kérj asztalt a szervezőktől! Saját termesztésű, nem hibrid magot hozz a cserére!

Árusítás nem engedélyezett! Délelőtt reform büfével és játszóházzal is készülünk!

Bővebben: https://www.facebook.com/events/143113789671753/
Szeretettel vár minden érdeklődőt a VACKOR KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI 
EGYESÜLET és a SZEGEDI WALDORF ISKOLA

ZÖLD ORSZÁGOS TALÁLKOZÓ, 2018
A 2018.  évi  Országos  Találkozó,  idén  először  a  találkozók  történetében  (ideiglenes)  „határainkon  túli”
helyszínen, Kalotaszentkirály - Zentelke községben kerül megrendezésre, április 12-15 között.

A Találkozó programterve előrehaladott állapotban van. A ZöldCivil.hu-t böngészve 
(http://zoldcivil.hu/2018/01/02/orszagos-talalkozo-2018/) megismerkedhettek a jelenlegi elképzelésekkel.

Köszönjük azoknak, akik már jelezték a részvételt az egyes alprogramok, szekciók szervezésében és 
lebonyolításában!

A SZEKCIÓKKAL kapcsolatos ötleteket (téma, szekcióvezetés, javaslatok a tervezett szekció vezetőjének 

személyére, stb.) a kissjozsef.holocen@gmail.com vagy a parpi2001@gmail.com email címekre kérjük 

küldeni maximum 500 karakter terjedelemben. A szekcióötleteket érkezési sorrendben regisztráljuk!

A PLENÁRIS ÜLÉSSEL kapcsolatos gondolatokat (előadók személye, "témafinomítás", stb.) az 

ifarkas@mtvsz.hu címre várjuk.

A KLÍMAVÉDELEM ÉS ALKALMAZKODÁS témakörben a lajtmann@gmail.com címre érkezhetnek a

javaslatok.

A TURIZMUS ÉS FENNTARTHATÓSÁG nagyszekcióhoz kapcsolódó (előadók, stb.) véleményeket 

Hajdu Zoltán várja a zoltanhajdu1@gmail.com címre.

További információ:

Kiss József: +36 30/967 47 96,  Péter György Árpád: +40 740 418 89
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KÖNYVBEMUTATÓ
 Borsos Béla: Termő televény

Borsos Bélával Podmaniczky László beszélget
Időpont: 2018. február 27. kedd, 17 óra
Helyszín: Írók Boltja (1061 Budapest, Andrássy út 45.)

A könyv korunk mezőgazdaságának ökológiai, közegészségügyi és közgazdasági kérdéseit tárgyalja rendszerelméleti 
megközelítésben. A téma mindannyiunkat közvetlenül érint, hiszen a mesterséges agrár-ökoszisztéma, az 
állattenyésztés, az agrotechnika és a növénytermesztés beavatkozása a természetes folyamatokba komoly veszélyt 
hordozó, bolygószintű éghajlati, biológiai és biogeokémiai változásokat idézett elő.

A mezőgazdasági termelés történetének rövid áttekintése során a szerző érzékletes példák segítségével hasonlítja 
össze az ipari forradalom előtti hagyományos módszerek és az intenzív, ipari agrárrendszerek természetátalakító 
tevékenységét. A könyv nagyobb részét kitevő, esettanulmányokkal kiegészített elemzés éles etikai kritikával illeti a 
mezőgazdasági ipar közgazdasági mítoszait, illetve káros agrokémiai és biotechnológiai eljárásait. A kötet záró része 
azokkal a lehetőségekkel foglalkozik, melyek megoldást kínálnak az említett problémákra: hét alternatív 
agrármódszer (például a bio- és a természetes gazdálkodás, a permakultúra) megismerése mellett a szórványos 
magyarországi tapasztalatokról is olvashatunk.

AJÁNLÓ 

Gandhi
Gandhinak 1921-ben a brit elnyomás közepette a Nemzeti nevelés fogyatékosságáról jelent meg cikke, 
melynek mondandója ma is megfontolandó.

„Nézetem szerint a jelenlegi nevelési rendszer… három fontos pontban fogyatékos.

- Idegen kultúrán alapszik és úgyszólván egészen kizárja a honi kultúrát.

- Figyelmen kívül hagyja a szív és a kéz művelését és egyszerűen az értelem művelésére szorítkozik. (a mai 
szellemi, biológiai spekulációk?)

- Igazi nevelést nem lehet idegen nyelven nyújtani.

A kisfiú mit sem tanulhat az iskolai könyvekből arra vonatkozólag, mi a helyes és mi a helytelen a mindennapi 
életben. Sohasem mondják neki, hogy környezetére büszkének szabad lennie, és minél magasabbra lép az iskolában, 
annál inkább eltávolítják otthonától, úgyhogy nevelése végén teljesen elidegenedett attól és honától. Nem látja többé 
azt, ami hazája életében poétikus... Tulajdon kultúráját, mint együgyű barbár babonát és mint gyakorlati dolgokban 
hasznavehetetlent tüntetik fel előtte. Nevelése arra irányul, hogy öröklött kultúrájától eltávolítsák. És az így nevelt 
gyermekek többsége csak azért nem válik nemzetietlenné, mert az ősi kultúra olyan mélyen bennük gyökerezik, hogy 
a hasonló nevelés ugyan gátolhatja kifejlődésében, de egészen nem irthatja ki... Gyermekeinket nem szabad oly 
módon oktatni, hogy aztán később a munkát lebecsüljék… Mi sem demoralizálhatná annyira a nemzetet, mint az, ha 
odajutna, hogy a munkát megvesse… Az idegen nyelv túlterhelte gyermekeink fejét és túlerőltette idegeiket. A 
gyermekeket készakarva agyontömik és papagájokká teszik, úgyhogy alkalmatlanokká válnak az önálló 
gondolkodásra és cselekvésre... Az idegen nyelv gyermekeinkből idegeneket formált tulajdon hazájukban... az idegen 
kultúrák méltányolásának és megbecsülésének előfeltétele éppen a saját kultúra megbecsülése… Az oly kultúra 
birtoklása, mely pusztán akadémikus marad és nem hatja át a nép tömegét, hasonló a bebalzsamozott holttesthez, 
amely talán egészen tetszetős látványt nyújt, de sem lelkesíteni, sem nemesbíteni nem képes az embert.”

(Átvéve a Bolyavári Hírlevélből)
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Felhívás: Magántanítót keresünk!

Keressük magántanuló csoportunk tanítóját! 
Kérlek, oszd meg a hirdetést, hátha épp a te ismerőseid között lesz a mi tanítónk!
Köszönjük a segítséget!

Kiss-Kovács Orsi, Évkerék Ökotanya, <evkerek.okotanya@gmail.com> 

Facebook csoportunk: https://www.facebook.com/search/top/?qszabadon%20(kisteleki-
%C3%B3pusztaszeri%20mag%C3%A1ntanul%C3%B3%20csoport)

A Magyar Élőfalu Hálózat e-hírlevelét
Szerkesztette: Zaja Péter: namzi@tvn.hu  
Lektor: Kilián Imre: kili@gyurufu.hu
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
A naptár a Szigetköz kalendáriumból való. Készítette: Fűzfa Zoltán
Tevékenységünket támogathatja anyagilag a Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési Egyesületen 
keresztül: OTP 11743002-29912371
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