
MÉH e-HÍRLEVÉL
98. szám, 2018. Április 24.

TAVASZ-SIRATÓ

A legutóbbi számban még TÉLVADÍTÓ címmel merengtem a hosszan elnyúló tél, s a rengeteg csapadék 
március-nyitó érdekességein. Most pár hét elteltével már a szárazságon-aszályon kesereghetünk, a 
hőmérséklet pedig napok óta veri a 30 °C-ot (legalábbis itt a Zselicben). S menetközben idén is elveszett a 
tavasz. Nesze neked szeszélyes április…

Ígérem a jövőben kevesebbet filozofálok az időjárási anomáliákon, mindenesetre ez egy izgalmas évkezdet!

namzi

Melléklet - Rózsa Sándor: Tervezett elavulás - obszolencia kislexikon
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XXIII. NYÁRI ÉLŐFALU TALÁLKOZÓ
Az idei nyári találkozó házigazdája idén MAGfalva lesz

Tervezett időpont: 2018. augusztus 3-5.

Programtervezet:

Népi gyógyászat az önellátó gazdaságok

orvoslásában.

Tanítani, de hogyan s mit?

„Kertész leszek, fát nevelek”

Élőfalvak együttműködési lehetőségei, hogyan

tovább?

Bővebben a következő számban.
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VISNYESZÉPLAKI HÍREK
Májusban indul a „Visnyeszéplaki esték” c. program keretén belül az „Önellátás-közösségi önellátás 
gyakorlati szemmel” címmel beszélgetős, együtt-gondolkodós alkalmaink.

Részletek a következő hírlevélben.

Továbbra is várunk önkénteseket rövidebb-hosszabb időre! Szállás, ellátás, tanulásért cserébe némi 
munkát, segítséget várunk.

Várható tevékenységek:

- építkezés-házfelújítás természetes anyagokból

- kerti munkák ökogazdálkodás

- gyümölcsészeti munkák, gyümölcsök feldolgozása

- besegítés az állatoknál (kecskék, lovak, tehenek)

- szénázás (kaszálás, gyűjtés, behordás)

Bővebb információ: Zaja Péter <namzi@tvn.hu>, illetve Máté László  <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.

Emlékeztető: TANYA TANFOLYAM A VALAHA TANYÁN
Tematikus hétvégék a Valaha tanyán

Ha érdekel, hogy milyen az élet nálunk a Valaha Tanyán, vagy szeretnél hasonló dologba belevágni, új 
tippeket trükköket tanulni, gyere el hozzánk, ismerkedj meg ezzel az élettel!
Ha érdekel az állattartás; a sajtkészítés; a gyógynövények, zöldségfélék, gyümölcsök termesztése és 
felhasználása; a termények tartósítása (szárítással és befőzéssel); ha szívesen megismerkednél a vidéki 
önellátás lehetőségeivel; akkor itt a helyed!

Az alábbi tematikus hétvégéket állítottuk össze Nektek:

1. Tavaszi előkészületek a kertben 2. (Május 5-6)
2. Feldolgozás, tartósítás (Július 7-8)
3. Gyógynövények és hasznosításuk (Augusztus 4-5)
4. Állattartás – tejfeldolgozás (Szeptember 29-30)

A tanfolyamok 9-kor kezdődnek és kb. 18 óráig tartanak. Egy hétvégi tanfolyam ára 19.500 Ft. Részletes 
információkat az egyes programokról emailben tudunk küldeni.
Érdeklődésedet/jelentkezésedet a biobalazs@valahatanya.hu email címre küldheted!
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Emlékeztető: SZÖVŐTÁBOR
Ideje: 2018. július 1.- 6.
Helye: a Pangea Egyesület pénzesgyőri Breuer László Oktatóközpontjában, Pénzesgyőr, Béke út 57.

Frecot Emese (Vácza-kő Major) népi játszóházvezető szervezésében és vezetésével
Vendégoktató: Siklósi Krisztina szövő oktató (Kriszkaszőttes)
Szakmai segítő: Litter Beáta népi játszóházvezető (Pangea Egyesület)
Elkészítendő szövött tárgyak: laptoptartó vagy párna (szövőkereten, szövőszéken), szőrösrongy-párna

(szövőszék)
kis tok (mobiltartó) szövése (szádfán).

Kiegészítő programok: kiselőadás a hagyományos, kézi gyapjúfeldolgozásról, gyapjúmosás-és festés 
növényekkel, kártolás-és fonás-bemutató, kirándulás Zircre, illetve a Pangea Egyesület pénzesgyőri 
tanösvényének végigjárása.
Költségek:
Szállás: 5 éjszaka /6 nap,
Étkezés: reggeli + ebéd + vacsora (első nap: vacsora, négy nap teljes ellátás, ötödik nap: reggeli és ebéd),
Kirándulás Zircre (buszjegy, múzeumi belépő),
Szövő szakmai költségek: oktatás, eszközhasználat, műhelyhasználat, alapanyagok, stb.

A tábor teljes költsége: 62. 500 Ft/fő/6 nap (5 éjszaka).

Lehetőség van a tábor látogatására szállás nélkül is, ebben az esetben a tábor költsége: 52.500 Ft/fő/6 nap. 
A táborra a tábor megkezdése előtt legkésőbb két héttel tudjuk a jelentkezéseket elfogadni.

Jelentkezés Frecot Emesénél a következő elérhetőségek egyikén: Email: frecot.emese@gmail.com, 
Mobil: 20/4406352, illetve a facebookon: http://www.facebook.com/vaczakomajor/ .

BOLYAVÁRI ESTÉK 39. évad!

2018. Ígéret/Május havának 4. napján, péntek este, hét óra: Szemerey István - Nyelvek háborúja

„Az emberiség elérkezett ahhoz a ponthoz, ahonnan vissza kell fordulni, mert ebben a formában előre menni
egyet jelent a Föld elpusztításával. Az előző két és fél évezred a latin nyelvű népek és a latin nyelvet (annak 
nyelvtanát, struktúráját, gondolatiságát) átvevő országok megerősödését hozta, ezáltal pedig az egységtől 
való elszakadást és rossz irány kijelölését érte el. Ez többek között annak köszönhető, hogy az anyanyelv, 
mint szoftver, a születésünk után beprogramozza a számítógépet, az agyunkat, az élő hardvert. Így 
„áttételesen” a nyelvek is szerephez jutottak ebben az emberiséget formáló harcban.

A magyar az utolsó nyelv - legalábbis Európában - az egységet hirdető, a másikat tisztelő, mellérendelő 
nyelvek közül, amely fennmaradt, hogy ezt a szellemiséget továbbadhassa. Hiába az ellentábor nagy hangja,
a magyar ősi kódnyelv, amely kihalt nyelvek sokaságával rokon. Ezt nem szégyellni kell, hanem büszkének 
lenni rá. Ha megpiszkáljuk ezt a mélyen rejtőző tudást, rögtön más arcát mutatja a történelem, máshogyan 
tekintünk az elmúlt évezredekre, és nem utolsósorban máshogyan értelmezzük Jézus utolsó szavait is. 
Ennek a szellemiségnek állít emléket e könyv.”

2018. Ígéret/Május havának 5. napján, szombat, öt óra: Simányi Frigyes - A magyar népi építészetről

„Magyarország népi építészete egyedülállónak mondható Európában. A magyar népi építészet, melynek 
sokszínűsége ellenére is, egységes karaktere van, páratlan formagazdagsága miatt, szigetként jelenik meg a 
teljesen más jellegű, gyakran emeletes, olykor urbánus jellegű, részben favázas technológiával építkező, 
környező államok népi építészete között. Említhetnénk még a magyar falú településszerkezetének, vagy a 
tanyavilágnak a sajátosságait is, mint különlegességet. Már az is figyelemre méltó, hogy Magyarország 
műemlékileg védett épületei között igen nagy a népi épületek száma. Ahol még megmaradt az eredeti 
berendezés, - ilyenek pl. a tájházak, - a bútorokon, a textíliákon, a különböző anyagú edényeken, a 
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használati tárgyakon keresztül pedig, megismerhető a magyar népművészet, a népi iparművészetet, a falusi 
kézművesség és kismesterségek rendkívül magas színvonala. Ezek a magyar nép történetének, kultúrájának,
alkotókészségének, tehetségének, ritka értékes dokumentumai.
Éppen ezért kötelességünk minél többet beszélnünk erről, megismertetve népi építészeti értékeinket, mivel 
még meglévő szép, régi, értékes épületeink napról napra fogyatkoznak, és kellő védelem hiányában félő, 
hogy néhány éven belül hírmondó sem marad ebből az európai jelentőségű kulturális kincsünkből.”

2018. Ígéret/Május hava 11-én: Barcsik Elza - Köszönöm, hogy társaim voltak ezen a belső utamon!

Vendégünk a playback-színházi társulata

„A playback-színháznak egy hibája van csak számomra: a neve. Legszívesebben Mária-üvegnek hívnám, 
hisz ez pontosan visszaadja lényegét: az üvegen áthaladó fény minősége nem változik meg, csak átszínezi 
azt. Mert azok nem tudják a másikat sem megérteni, akik önmagukat nem hallják meg: és akik még 
önmagukat sem vizsgálták meg, azok vakok maradnak a többiek valóságával szemben is. A tökéletes figyelő 
hall téged akkor is, ha te semmit sem szólsz.” (Anthoni De Mello)

2018 Ígéret/Május hava 25-én: Cey-bert Róbert Gyula és Püski István - Ősök és hősök

Cey-bert Róbert Gyula a nyolcvanas és kilencvenes években őstörténeti kutatásokat vezetett Belső 
Mongóliában, Ujguriában és mindazon kínai tartományokban, amelyek hajdanán a Hun Birodalomhoz 
tartoztak. A kutatások eredményei kiegészültek az ókori kínai krónikák (Suma Qian), történelmi források 
adataival és az ősi hun-magyar legendákat varázslatos képzelőerővel kezelő szerző fantáziájának színes, 
jelképgazdag világával. Ebben megszólalnak a sólymok, a farkasok, a szarvasok és a lovak, akik Bátor 
Tengrikut leghűségesebb szövetségesei. A jelképekben a távoli ősök és ősi kultúrák üzenetei vannak elrejtve. 
Ha egy nép érzékeny és fogadóképes maradt az ősi kultúrára, üzeneteire, akkor a lelkében megszólalnak a 
jelképek, megerősítik az alkotóképességét, a küzdőszellemét, a munkabírását és a nemzettudatát.

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

FÖLDHANGOLÓ ÖKOTÁBOR

„Az igazi felfedezéshez nem új tájak kellenek, hanem új szemek.”

A 2018-as Földhangoló tábor időpontja: 2018. augusztus 13-19.

Helyszín: Kács

A tábor maximális létszáma 30 fő, a helyeket a jelentkezés sorrendjében töltjük fel.

Táborunk célja az ökotudatos, közösségi létezés útjainak bemutatása. Igyekszünk közösen megtalálni 
ezeket az utakat, a különböző aspektusok mögé tudományos tényeket felsorakoztatni. Szakértők 
bevonásával segítünk kijutni az információáradat útvesztőiből a hangsúlyok megtalálásával. Eddigi 
táborainkat asszertív kommunikáció jellemezte, ezt igyekszünk ebben az évben még több serkentő vitában 
kamatoztatni.

A Földhangoló tábor megoldás-, cselekvés- és közösség központú. Az azonban nyilvánvaló, hogy a 
probléma felvetése elkerülhetetlen. Jelenlegi életvitelünk ökológiai, gazdasági és társadalmi értelemben 
fenntarthatatlan, valamint számos morális kérdést is felvet. Ma már elég sokan tisztában vagyunk ezzel, 
mégis – akarva-akaratlanul – mindannyian részesei és mozgatórugói is vagyunk a jelenlegi folyamatoknak. 
Vagy azért, mert nem tudjuk, miként változtassunk, vagy azért, mert úgy érezzük, nincsenek társaink ebben 
a törekvésben. Rengeteg információ áll rendelkezésünkre arról, hogy mit és hogyan lehet másként tenni. Ám
a megvalósításhoz szükséges stabil, támogató alapot, a „megtartó erőt” csak a közösség adhatja meg 
számunkra.
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A gyakorlati környezetvédelem vonalán lehetőség van az élelmiszer-önellátás felé mutató foglalkozások 
kipróbálására (sörkollektoros aszaló és komposztkeret készítése) valamint a tudatos táplálkozás elméleti 
megalapozására – melyben az ökológiai-etikai- egészségügyi aspektusokat egyaránt figyelembe vesszük. 
Ahogyan a nehézségeink, úgy a megoldási módjaink is különbözőek lehetnek, a vitaalkalmak során 
közelebb kerülhetünk a saját megoldásunkhoz és ahhoz, hogy jobban megértsünk egymást.

Vegetáriánus napokat tartunk, illetve a hiteles húsfogyasztás nevében lehetőség van részt venni állatok 
(valószínűleg baromfi) feldolgozásában is. Ételeink elkészítése során törekszünk arra, hogy az egyéni 
igényeknek megfeleljünk. Ha ezzel kapcsolatban kérdésed merülne fel, keress minket bátran, örömmel 
válaszolunk!

A bőséges programválaszték mellett is jut idő az aktív pihenésre! Esti programként a szokásos tábortüzes 
zenélés mellett táncot és szórakoztató közösségi játékokat is tervezünk.

A tábor költsége 48 000 Ft/fő, mely tartalmazza a szállást, az összes program anyagköltségét, valamint az 
étkezéseket. A befizetett összeg a Kisközösségi Program működését segíti. Az alábbiakért egyesével 5.000 
Ft kedvezményt tudunk adni, tehát legjobb esetben 15.000 Ft-tal olcsóbban jöhetsz a táborba:

• ha visszatérő táborozó vagy
• ha április végig jelentkezel és befizeted az előleget
• ha hozol magaddal valakit, aki még nem táborozott velünk

Jelentkezni 2018. július 31-ig lehet

http://www.kiskozossegek.hu/foldhangolo

Bővebb információ: foldhangolo@kiskozossegek.hu

Reméljük, hogy hamarosan találkozunk Veled is!

AJÁNLÓ: ÉV FÁJA VERSENY – MEGHOSSZABBÍTOTT HATÁRIDŐ
NEVEZÉS MÁJUS 10-IG!

Meghosszabbítottuk a nevezés határidejét, a madarak és fák napáig, azaz május 10-ig lehet fákat jelölni. 
Idén is olyan fák vagy facsoportok nevezését várja az Év Fája versenybe a vetélkedőt szervező Ökotárs 
Alapítvány, amelyek fontos szerepet töltenek be az őt nevező közösség életében. Most először, a döntős fák 
jelölői szakmai támogatást is kapnak majd a sikeres kampányhoz.

Az evfaja.okotars.hu oldalon keresztül lehet elküldeni a nevezéseket május 10-ig, a madarak és fák napjáig
a fa vagy facsoport történetét és képeit mellékelve. Bárki jelölhet - családok, iskolai osztályok, civil 
szervezetek, baráti társaságok vagy munkahelyi közösségek is. Minél többen támogatják a nevezést, annál 
jobb, hiszen ez bizonyítja, hogy a fa valóban különleges szerepet tölt be a közösség életében. Előnyt jelent, 
ha a jelöltet sokan támogatják, őshonos fajt képvisel, közterületen áll, ha életét vagy életterét veszély 
fenyegeti. Nem számít azonban a faegyed vagy a facsoport szépsége, mérete vagy életkora.

A nevezett fák illetve facsoportok közül a négytagú szakmai zsűri választja ki azt a 12-15 döntőst, 
amelyekért aztán kampányolhatnak a közösségek, annak érdekében, hogy minél több voksot tudjanak 
összegyűjteni a közönségszavazáson. Itt dől el ugyanis, hogy melyik fa nyeri el címet ebben az évben. A 
jelölőket idén először szakmai támogatással segíti az Ökotárs Alapítvány a kampánytervezésben, ezzel is 
elősegítve, hogy minél több emberhez eljusson a verseny híre és üzenetei.

2011. óta a zsűri minden évben megválasztja a Hős Fát is a döntősök közül. Erre a címre olyan fák vagy 
facsoportok jelölését várjuk, melyek élete vagy természetes környezete, élőhelye veszélyben van, és 
amelyek megmentéséért a jelölők sikeresen küzdöttek vagy küzdenek még most is. Ezzel a kategóriával 
szeretnénk - legalább jelképesen - elismerni azok áldozatos munkáját, akik kiállnak a fák, a zöldterületek 
megmentése érdekében. A verseny döntősei közül az Országos Erdészeti Egyesület egy általa választott fát 
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különdíjban is részesít.

Az Év Fája egy egészségügyi felmérésben részesül, és ha szüksége van rá, egy speciális ápolásra szóló 
utalványt is kap, amit díjátadó ünnepség keretében nyújtunk át a fát jelölőknek (várhatóan novemberben). A 
hazai verseny győztese részt vesz a jövő év elején megrendezett európai vetélkedőben is, amelyen az 
Európai Év Fája címet nyerheti el. A korábbi években három alkalommal nyerte magyar fa a versenyt, 
legutóbb 2016-ban az azóta országszerte ismertté vált bátaszéki molyhos tölgy.

ELADÓ INGATLAN

Költözés miatt eladóvá vált másfél szobás házam, melléképületekkel és telekkel együtt. A telek Nyugati-
Kápolnáshegyen található, 4 km-re Visnyeszéplaktól.

A telken lévő 100 éves, mintegy 55 m2 alapterületű vályogház alapja téglából épült, cseréptetővel van 
ellátva, amelyen egy kis napelem biztosítja az esti világítást. Az épülethez két melléképület csatlakozik, egy 
50m2-es istálló és egy 40m2-es pajta. A ház udvarán található a kitűnő minőségű, iható vizet nyújtó, 
megvizsgált, megtisztított, 8 méteres vízoszloppal rendelkező ásott kút. A kutat körtefák veszik körül, 
melyek nem csak árnyékot biztosítanak nyáron, de rengeteg körtét is.

A házban a nagyszobán és a konyhán kívül van még egy világos kisszoba, valamint egy élelmiszerek 
tárolására alkalmas kamra. A konyhában egy fűtésre és főzésre alkalmas tűzhely van, a nagyszoba egy 
téglakályhával fűthető. A tágas tornácon egy kemencét építettünk. A ház körüli akácos évtizedekre elég 
tüzelőt biztosít. Több mint 3 ha földterület tartozik a házhoz.

Egy kizárólag terepjáróval vagy lovaskocsival járható út vezet el a ház mellett, a legközelebbi műút 1,5 km-
re van, a buszmegálló 4 km-re helyezkedik el (Visnye faluban). A ház irányára 7,7 millió Ft.

Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Papp Zoltán 00 36 20 257 4274 drótlevél: zolisafari1@gmail.com
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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
Tevékenységünket támogathatja anyagilag a Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési Egyesületen 
keresztül: OTP 11743002-29912371
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