
MÉH e-HÍRLEVÉL
100. szám, 2018. június 9.

SZÁZADIK

Kóstolgatjuk ezt a szép kerek számot, 100, százacska.
Néhányan az olvasók közül talán még emlékeznek: az Élőfalu/Ökofalu Hálózat  hírlevél lassan 30 éve 
indult útjára. Hol „kopácsolós” írógéppel bepötyögött, hol kézzel írt-rajzolt és végül számítógéppel 
szerkesztett, de mindvégig nyomtatott formában. Ez a  periódus 98 számot ért meg,  évi 3 - 4 számot 
adtunk ki s postáztunk olvasóinknak. 2013 januárjában a kor hívásának vagy kényszerének engedve 
indítottuk útjára a jelen elektronikus változatot, 2-3 hetenkénti megjelenéssel.  S íme, 5 év alatt 
túlszárnyaltuk a nyomtatott verzió  lapszámait.  Igaz, a nyomtatott változat szépségét beáldoztuk a 
praktikum oltárán, de tény, a mai világ gyors hír-áramlása ezt a lépést kikényszerítette. Talán majd 
egyszer párhuzamosan fog tudni működni az elektronikus hírlevél s a MÉH Magazin (a régi előd 
nyomdokain).  Amint erre már történt is kísérlet.  A folyamatossághoz azonban kellenek lelkes s némi 
szabadidővel rendelkező önkéntesek. 
Lélekben készültem arra, hogy egy ünnepi számot összerakok/összerakunk eme nevezetes alkalomra. 
Ám a sors fintora, hogy a 100. szám pont  júniusra, a kaszálási szezon közepére s egyéb gazdálkodási 
nyalánkságok idejére esett, így csak eme kicsinyke emlékezésre futotta (véges) energiáimból…
Gyümölcsöző szép napokat!
namzi
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XXIII. NYÁRI ÉLŐFALU TALÁLKOZÓ

„Előttünk az utódaink” 

Szervező:  Természetes Életmód Alapítvány 

Helyszín: Agostyán, Ágoston-liget 

Időpont: 2018. július  27-29. 

Előzetes program-tervezet: 

Péntek:
MÉH belső megbeszélés (részletek később) 

Szombat:
Pálos Márk és Társai bemutatkozása, bemutatója 
Permakultúrás kertészet, a tavaikban halat tenyésztenek, mindenféle háziállatot szabadon tartanak… 
és ők is szabadon élnek…

Előadások:
-  Borsos Béla  könyvbemutatója
-  Szabó Miklós: Praktikák a ház körül… Kőtámfal építés tapasztalatai (szekciótéma)
-  Zaja Péter:  Állattartás az alkalmazkodó gyümölcsészetben  

Esti programok: 
„Borkóstolás egy borász és egy grafikus szemével…”
Borok és a művészet kapcsolata: Lévai Ádám (grafikus) és Farkas Dezső (borász) 
A helyi kistermelők bemutatkozása: méhész, kecskés, sajtos

Vasárnap:
-  Jurta egyetem: aktuális szervezési kérdések  
-  „Gyüttmentekkel” való kapcsolat jövője 

Kirándulások: (alternatív) 
-  A Vértesszőlős Őskőkori előembertelep a Magyar Nemzeti Múzeum bemutatóhelye
-  Öreg-tó élete  (Ramsari terület) szakvezetéssel…
-  Fényes-forrás tanösvény látogatása, Márkus Ferenc szakvezetésével 
-  Tatai Fényes Fürdő és Kemping: fürdés, szauna
-  „Hopp Ferenc madárvonulás-kutató és gyűrűző tábor” a Ferenc Majori tavaknál, Csonka Péter 
természetfotós, ornitológus, DINPI Gerecsei Természetvédelmi Tájegység tájegységvezető 
szakvezetésével 

Részletek a következő számban.

Érdeklődni:  "Labanc Györgyi" <bakfitty@t-online.hu>,   T: 30/4195080 
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TERMÉSZETES  MÉHÉSZET 

Nyílt nap a Szerkő-tanyán, Ópusztaszeren

Szeretettel várunk minden természetes méhészet iránt érdeklődőt 2018. június 16-án, szombaton  a 
Szerkő-tanyára!

Tervezett program:  

9-10 óra: Bemutatkozik a  Szerkő-tanya (tájfajta gyümölcsfák, kecskék, rackák, lovak, 
komposzt, toalett kinti/benti, napkollektor, no és a házigazdák) 

10-13 óra: Közös munka (szénagyűjtés, kapálás…)

13-14 óra: Ebédszünet (zöldséges egytálétel igényelhető 1000 Ft/fő)

14-18 óra: Méhészkedés

 Témák:

- Kaptár és kas típusok bemutatása

- A méhek családi élete

- Rajzás, a méhek természetes szaporodása

- Rajbefogás, méhlakások betelepítése

Akinek a délelőtti közös munka nem fér bele az idejébe, attól 4000 Ft-ot kérünk a méhészeti 
bemutatóért!

Jelentkezés és további információk: torokrisztina@gmail.com vagy 06/30-402-0774 Törő Krisztánál 

vagy 06/30-606-6394-es számon, Nagy Tamásnál! 
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I. MAPER-AFINET-KmGYH KÖZÖS TALÁLKOZÓ

Permakultúra, Agroerdészet, Alkalmazkodó gyümölcsészet Konferencia

Időpont: 2018. 06. 22-23.

Helyszínek:
Péntek (06. 22.):  Budapest, Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar, Budapest, Villányi út 29-
43, G épület, földszint 1-es terem (G1).
Szombat (06. 23.): Valaha Tanya, Vértesacsa, Pipacs utca 07/6 hrsz, 8089

A Magyar Permakultúra Egyesület, az Agroerdészeti Hálózat és a Kárpát-medencei Gyümölcsész 
Hálózat szeretettel vár minden kedves érdeklődőt közös találkozójára.

A találkozó során tervezett program:

Péntek:
9:30:10:00:  dr. Vityi Andrea, Kiss-Szigeti Nóra:  Az elmúlt fél év fejleményei a hazai agroerdészeti 
kutatásban és az AFINET hálózat munkájában – Agroerdészeti innovációk Európa-szerte
10:00-10:20: Szilágyi Alfréd: Permakultúra és fenntarthatóság. Mennyiben tudnak megfelelni a 
permakultúrás szemléletű gazdaságok a fenntarthatóság célkitűzéseinek?
10:20-10:35: Csiszár Virág: Permakultúrás diverzitásteszt gyakorlati tapasztalatai.
10:35-11:00: Vukovich Daniella: Bemutatkozik a Háromkaptár Kft.
11:00-11:30: Lantos Tamás: Agro-erdészeti rendszer-e az ártéri gyümölcserdő?
11:30-13:00: Plenáris ülés, amelynek a témája, hogy ezek a különböző gazdálkodási módok hogyan 
alkalmazhatóak Magyarországon, hogyan lehet megvalósítani az elveiket. Továbbá, hogy mi az, amit a 
hazai körülmények között ezekhez a fenntartható gazdálkodási rendszerekhez hozzátettünk, akár 
gazdálkodási hagyományainkból, akár újításainkból.
13:00-14:00: Ebéd
14:00-18:00: AFINET projekt keretében szervezett  III. Agroerdészeti Hálózati Találkozó (csak hálózati
tagoknak) és Agroerdészeti Civil Társaság (ACT) taggyűlése
14:00-18:00: a Magyar Permakultúra Egyesület műhelymunkája, amelynek célja, a hazai permakultúra 
fogalmának kialakítása

Szombat:
9:00-9:30: megérkezés a Valaha Tanyára
10:00:12:00: gazdaság bejárása, szakmai megvitatás, közreműködik Baji Béla, Hegedűs Henrietta.
12:30-13:30: Ebéd
13:30-15:00: kötetlen program, alkalom a kapcsolatépítésre, fakultatív program: feldolgozás 
megtekintése a gazdaságban. MAPER találkozó.

A két nap során a szakmai előadásokon túl a célunk, hogy helyet biztosítsunk az eszmecserének, és 
lehetőséget a jövőbeni együttműködésekhez.
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A részvétel ingyenes, azonban a résztvevők korlátozott száma miatt regisztrációhoz kötött:  egy 
jelentkezési lap kitöltésével kell a részvételi szándékot jelezni, míg a részvételi lehetőségek be nem 
telnek, de legkésőbb június 15-ig.
A jelentkezési lapot igényelni a   kardos.etelka@nagyszekely.hu  címen lehet.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

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 
tanösvényén.
Díjazása: 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 díjazása:  62. 500 Ft/fő/6 nap (5 éjszaka).

Lehetőség van a tábor látogatására szállás nélkül is, ebben az esetben a tábor díjazása: 
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/ . 
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Emlékeztető     AZ  EMBER  ÉS  KÖRNYEZETKÍMÉLŐ  KERTMŰVELÉS  

ALAPJAI 

Mélymulcs a gyakorlatban - vidéki praktikákkal

Nyáron két alkalommal is lehetőség lesz részt venni képzésünkön.

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.

Nyáron a gyakorlati képzés kiegészül kerttervezéssel, a kézi kaszálás rejtelmeivel, valamint az ehető 
vadnövényekből készült ételek elkészítésének lehetőségeivel és néhány meglepetéssel.

A képzés időpontjai:  2018. június 16-17. (szombat-vasárnap) és július 14-15. (szombat vasárnap)

Az érdeklődőket szeretettel várjuk Gömörszőlősön, a választott szombaton, 10.00 órakor. 

A képzést Gyulai Iván, az Ökológiai Intézet Alapítvány igazgatója tartja.

Helyszín: Gömörszőlős, az Ökológiai Intézet Alapítvány Oktatóközpontja  

3728 Gömörszőlős Kassai út 37-39.

Külső helyszín: Szuhafő

A technológiáról készült kisfilm az alábbi linken található:
https://www.youtube.com/watch?v=uHcJO88tX5E 

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.  

Emlékeztető   Gyüttment Fesztivál,  2018

Ideje: augusztus 23 – augusztus 27 
Helyszín: Zebegény

Közösségben, egymásért, magunkért. 
Szabadon, csendben, zenében. 
Tanulva, tapasztalva, megélve. 
Tájba illeszkedve, beszélgetve, nevetve.
Erdő, rét, víz és szél. 
Mezítláb, gyüttmentként.
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Negyedik alkalommal. 
Zéró hulladékkal.
Zebegényben. 

A Gyüttment Fesztivál a vidéken újrakezdő és a környezettudatos, vidéki értékrendet választó, tájba 
illeszkedő emberek, közösségek, és a hozzájuk kapcsolódó városi gondolkodók éves nagy találkozója.
A fesztivált ismét Zéró Hulladék szemléletben szervezzük. Komolyan gondoljuk, nem lesznek kint 
kukák. Szelektív sem.
http://gyuttmentfesztival.hu/zero-hulladek/
 
A Gyüttment Fesztivál szervezője a Mindenegyüttmegy Egyesület.  

Gyüttment Permaculture Design Certificate (PDC) Course Hungary

A PDC a nemzetközileg elismert permakultúra-alapképzés bizonyítványa. A tanfolyam áttekintést nyújt

a permakultúráról, eredetéről, alapelveiről, aktuális kérdéseiről és gyakorlati alkalmazásáról. Az

akkreditált PDC képzés legalább 72 tanítási órából áll. A vezető oktatók mind rendelkeznek PDC-vel,

és jelentős tervezési és oktatási gyakorlattal. A kurzus alapszintű tudást nyújt az ökológia, a talajtan és a

vízgazdálkodás területein, illetve módszertani tudást a helyszíni elemzés és értékelés, a területfelmérés,

illetve az évelő élelmiszer-termelési rendszerek témakörökben.

 

 Mit nyújt a képzés?

 A kurzus során számos olyan stratégiát és technikát fogunk áttekinteni, melyek elmélyítik az ember

kapcsolatát a többi természeti létezővel. A tanfolyam elvégzése után a résztvevők alapszintű

permakultúrás tervezői tudással fognak rendelkezni. Ez a tudás lehetővé teszi ökológiailag fenntartható,

a változásokra rugalmas stabilitással reagáló élelmiszer- és energiaszolgáltató rendszerek, közösségek,

illetve emberi élettér, lakókörnyezet tervezését, kivitelezését és fenntartását.

  

Ideje: 2018. július 14 – 28.

Helyszín: Pécsely

Árak:  Elővétel június 16-ig: 350 €

Június 16. után: 500 €

A kurzus ára tartalmazza a szállást sátorban és az ellátást.

Ártámogatásra van lehetőség, részletes információ többek között erről is az alábbi linken:

 https://pri.irish/pdc-pecsely-2018-julius-14-29/  
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„Egymásra Találás Ünnep”

A  Tudatos  Társadalom  Mozgalom   és  a  CMM  TV-vel  összefogva  2018.  augusztus  havában

megszervezi  az  Ébredj Magyar! Eljött az idő! című rendezvényt. 

Ideje: 2018. augusztus 1. és 5. 

Helyszín: Őcsény 
A szokásos fesztivál-események és koncertek mellett tematikus rendben, 6 témakörben előadásokat is
szervezünk  azon  előadók  köréből,  akik  számára  a  tudatosodás,  az  alulról  szerveződő  nemzeti
összefogás  és  a  független,  szeretet  alapú  társadalom  megvalósítása  kiemelten  fontos,  és  komoly
mondanivalója van a témában. 
https://ocseny.tudatostarsadalom.hu/ebredj-magyar/ 

Részletek: Juhász  Zoltán   info@tudatostarsadalom.hu  email  címen,  vagy  a   +36  –  31/  782-2382
és/vagy a +36-31/780-7977-es telefonszámon. 

Emlékeztető   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 közösségközpontú. 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” a közösség adhatja meg számunkra. 

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 és egészségügyi aspektusokat 
egyaránt figyelembe vesszük. Ahogy a nehézségeink, úgy a megoldási módjaink is különbözőek 
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lehetnek, a vitaalkalmak során közelebb kerülhetünk a saját megoldásunkhoz, és ahhoz, hogy jobban 
megértsük 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! 

 

VÁLYOGHÁZAS  KONFERENCIA

Ideje: 2018. június 30 – július 1.

Helyszín: Diósjenő, Boróka Egyesület közösségi háza (Diósjenő, Szabadság út 62.)

Magyarország kiemelkedő szakemberei várnak Rátok, akik a hagyományos vályogépítészet mesterei.
Mednyánszky Miklós, - eddigi fő szervezőnk -, előadónk, új könyvének bemutatójával is szerepel. 
Mellette Vass Zoltán, Vass Alexander, Kovács Estván válaszol és tart bemutatót.
Megismerkedhettek kézműves, hagyományos technikákkal is, készítünk Simor Árpáddal egy 
napaszalót!

Részletes program itt:  https://www.borokaegyesulet.com/

Kérünk, regisztrálj a következő email címen, hogy lássuk a létszámot: borokaegyesulet@gmail.com

Kemencénkben ebéd készül majd, gyerekeknek csodavár!

Részvételi díj:
Felnőtt jegy egy napra: 5000 Ft, 2 napra: 8000 Ft.
Gyermekjegy egy napra: 3000 Ft, 2 napra: 5000 Ft. Magában foglal egy kenyérlángost, kisvonatos 
kirándulást és egy kézműves foglalkozáson való részvételt.

A megosztásokat köszönjük! 
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AJÁNLÓ  Agócs József – Rendkeresés

A technika és a tudományágak óriásit fejlődtek, mégis politikai-gazdasági-társadalmi-környezeti 
válságok követik egymást, közben csak fogyasztunk, fogyasztunk – és az egyre csillogóbb látszat 
ellenére – szegényedünk kívül-belül. A Természet rendjének, az Ember teremtésben elfoglalt helyének 
megtalálása, majd küldetésének elvállalása és beteljesítése még mindig várat magára. 

Agócs József a Természet rendjét keresve jut el az Örvényrendszer elmélethez, hogy megértsük a 
különböző szerveződési szinteket, és azok helyét az egységes egészben. Szorgalmazza, hogy a 
szétszedő, kihasználó, felélő hozzáállás helyett az emberi tudást arra kell használni, hogy azok elemeit 
összegezve tartós létezésünk természeti feltételeit megőrizzük és gyarapítsuk a Földön.

„Számos tény és összefüggés utal arra, hogy a jelenleg már ismert problémák megoldatlanságának oka
lehet az is, hogy a tudomány szerkezete és fogalomrendszere eltér a természetétől, és emiatt rosszul 
tudjuk, mi is valójában a problémánk. Nem zárható ki, hogy kérdéseinkre azért nem kapunk választ, 
céljainkat azért nem érjük el, mert nem is az a kérdés, nem is az a cél, amit mi annak gondolunk.
A természet rendjéből következő környezetépítő tevékenységre való áttérésnek jelenleg még 
valószínűleg minden feltétele rendelkezésünkre áll. Ezek a feltételek azonban rohamosan erodálódnak, 
s ha nem időben, vagyis az ökoszisztémák és a bioszféra tűrőképességi határán belül kezdünk hozzá, 
akkor később már minden erőfeszítésünk hiábavalóvá válik atomháború nélkül is.”  (Agócs József) 

A kötet szerzője Agócs József (1940) erdőmérnök, szakmai tevékenységét erdőművelési műszaki 
vezetőként kezdte, majd 1966-tól Sopronban az Erdészeti és Faipari Egyetem Növénytani Tanszéken 
tanított 2000-ig, nyugdíjba vonulásáig. Oktatási területe a növényrendszertan és dendrológia. Kutatási 
területe a vágásterületek szukcessziójától, az evolúció új értelmezésétől a természet rendjének 
kereséséig széles területet felölel, és a Bioszféra helyreállításának globális programjáig terjed. Munkája
mellett a Filozófiai Vitakör tagja, résztvevője és gyakori előadója. Társadalmi szervezetekben is aktív 
feladatokat vállal.
Ez a kiadvány olyan írásokat tartalmaz, amelyek 2-3 évtizeddel ezelőtt készültek, amikor a szakmai és 
általános közönség az emberiség égető környezeti problémáiról, gazdasági és társadalmi válságáról 
még alig vett tudomást. A politika és a tudományos világ fősodra azonban a figyelmeztető jelek, 
felhívások ellenére a lényegi kérdések feltevéséig sem jutott el, a szerző pedig már ekkor – korát 
messze megelőzve - a megoldást kereste. 

Jelen kötet első írása a „Rendkeresés” sohasem jelent meg nyomtatott formában. Írógéppel készült 
kézirata 1983 óta pihent a fiókban! Szóhasználatában, nyelvezetében érezhető, hogy a világháló-
internet korszak előtt, materialista korszakban íródott, de tartalma, mondanivalója időtálló. A kötet 
következő három írása a „Bevezetés a jó-irodalomba” című sorozat részei: „Gondolkodásunk 
alapjai”, „Bioszférabiológia”, és „A  jó kormányzás”. A szerző jegyzet formájában, magánkiadásban 
jelentette meg őket 1993 és 1997 között („kék füzetek”). A könyv végén az ezredforduló táján készült 
rövidebb írásokból készült válogatást adunk közre.  
Báder László 
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A Magyar Élőfalu Hálózat e-hírlevelét 
Szerkesztette: Zaja Péter: namzi@tvn.hu   
Lektor: Prohászka Viola 
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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