
MÉH e-HÍRLEVÉL
106. szám, 2019. január 10.

20-19... A VISSZASZÁMLÁLÁS ELKEZDŐDÖTT
Már eltelt egy kis idő az évből, és talán látjuk, hogy attól lesz BOLDOGabb, ha ÚJ tud lenni!

A jelenlegi helyzetben fokozottan érvényes a mondás, miszerint az a legnagyobb félelmem, ha nem változik 
a helyzet. A régi-elavult-modern világ nagyon igyekszik, hogy ne vegye észre a változást. Az elitnek mondott 
hivatalosság és a közgondolkodás szintjén is nagyon ragaszkodnak az emberek, hogy ne vegyék észre a 
világuk hamisságát. Amíg vannak fizetések, addig nem tud megszületni az Új, a Boldogabb. Azért merem így
mondani, mert nem egy szubjektív mércéhez viszonyítok, hanem AZ objektív mércéhez: a világ eredendő 
működéséhez. Sok tanulnivaló van, tanulnunk kell a Természet eredendő működését, és tanítani az 
emberiséget, s benne természetesen a mindenkori döntéshozókat.

Hogy ne legyen hiábavaló a visszaszámlálás:

 Magyar, Élő, Falusias és Hálózatosodó Új Évet Kívánok!

Balogh Péter

Balogh Péter barátom gondolatai jöttek szembe velem, mikor a 2019-es év első MÉH Hírlevelének indítóján dolgoztam. 
Igaza van, ideje kilépni a ködből a Valóságba! Ez jó és igaz megnyitása lesz a hírlevélnek s az évnek is!
Ezzel kívánok a szerkesztőség nevében Gyümölcsöző Új Esztendőt minden MÉH olvasónknak!
namzi
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III. MAPER-AFINET-KMGYH KÖZÖS TALÁLKOZÓ
program

A Magyar Permakultúra Egyesület, az AFINET Agroerdészeti Hálózat és a Kárpát-medencei Gyümölcsész 
Hálózat valamint az Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék szeretettel vár minden 
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kedves érdeklődőt közös találkozójára.

Időpont: 2019.január 25-26. (péntek-szombat)

Helyszín: 1118 Budapest, Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar, Villányi út 29-43, G épület G1 terem

A találkozó során tervezett program:
https://permakultura.hu/iii-maper-afinet-kmgyh-kozos-talalkozo/

Péntek:
A pénteki nap zártkörű lesz, az előzetes regisztráció függvényében meghívásos alapon lehet részt venni!

9:00 - 9:30: érkezés, regisztráció, megnyitó
9:30 - 12:00: AFINET- találkozó
12:00 - 13:00: Ebéd
13:00 - 13:15: Vityi Andrea, Szalai Zita: terminológia kérdések
13:15 - 14:00: Előadás művelési ágakról, földhivatali, jogi szakértő  részvételével
14:00 - 17:00: Művelési ág műhelymunka

Szombat:
A szombati nap nyitott lesz bárkinek, de a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.

9:00 - 9:30: érkezés, regisztráció, megnyitó
9:30 - 10:00: Tóth Eszter: Talajbiodiverzitás vizsgálatok
10:00 - 10:30: Vukovich Daniella: Bemutatkozik a Háromkaptár Kft.
10:30 - 11:00: Kovács Klaudia: köztes rendszerű erdőfelújítás
11:00 - 11:30: Ábrók Ildikó: Biokertészkedéstől a permakultúráig
11:30 - 12:00: Gyümölcsészek: előadás meghívott előadóval
12:00 - 12:30: Márkuly István: permakultúra a Föld körül
12:00 - 13:00: Ebéd
13:00 - 14:30: Délután műhelymunkák

Szolidáris gazdaság: a társadalmi és ökológiai válságra adott lehetséges válasz, műhelygazdák: Sidó Zoltán 
és Szepesi Zsófia
Permakultúrás közösségi tervezés a Háromkaptár Kft-nél, műhelygazdák: Vukovich Daniella és Szilágyi 
Alfréd
Permakultúra oktatás (PDC 2019), műhelygazda: Kardos Etelka

14:30 - 15:00: MAPER telephelyek bemutatkozása, Pandur Zsanett: A Zöld Zengő Birtok
15:00 - 16:00: MAPER találkozó, közgyűlés, éves terv megbeszélése

A két nap során a szakmai előadásokon túl a célunk, hogy helyet biztosítsunk az eszmecserének, és 
lehetőséget a jövőbeni együttműködésekhez.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

Jelentkezési űrlap:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexNCcRhhgFPtw-Hx6C1XQ5ItjucREt2_jgNCoD4ACWqDdvZw/viewform
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CSERÉPKÁLYHA-ÉPÍTŐ TANFOLYAMOK

2019. január 19-én (szombaton) és január 26-án (szombaton) cserépkályha-építő tanfolyamokat tartunk!

Megismerheted a cserépkályha-építéshez szükséges alapanyagokat, a folyamat legfőbb lépéseit és a 
legfontosabb szakmai fogásokat egy jó hangulatú tanfolyam során.

Helyszín: Somogyvámos, Krisna-völgy (Találkozó a templomépület előtt)
Időpontok: 2019. január 19. (szombat) és január 26. (szombat) 10.00-16.00 között.

Előadó: Antal Balázs (Bálamódaka dász) cserépkályha-építő
Létszám: A tanfolyamokon résztvevők létszáma korlátozott, alkalmanként 5-5 fő!!!

A tanfolyam díja: 5.000 Ft/fő

Jelentkezni lehet: info@okovolgy.hu

AZ ÖKOLÓGIAI INTÉZET PROGRAMJAI GÖMÖRSZŐLŐSÖN
Téli Parasztwellness a gyümölcsösben

Új év, új feladatok. Így 2019. január végén újra visszatérhettek és dolgozhatunk, örömködhetünk! Vannak 
köztetek sokan, akik már sok-sok órát töltöttek a kedvelt gyümölcsösben, akár télen, akár nyáron. Most újra 
nekivágunk az extenzív gyümölcsben felhalmozódott munkáknak. Lesz tereprendezés, tavasszal faültetés, a 
egy közösségi tér kialakítása is az idei év feladata lesz. Kíváncsiak vagytok terveinkre? Ha igen, 
jelentkezzetek s gyertek hozzánk!

Mindenkit szeretettel várunk 2019. január 24-27. között Gömörszőlősön.

Tervezett program:

- Az Ökológiai Intézet mélymulcsos kertjének téli munkálatai;

- Az extenzív gyümölcsös tisztítása, a tavaszi ültetés előkészítése

- De nem marad ki kedvenc téli munkánk a favágás, faaprítás sem.

Szeretnétek megkóstolni az idei szilvalekvárt? Birsalmasajtot? Esetleg a legfrissebb szilvapálinkát?

Gyertek, várunk! A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Jelentkezni az alábbi email címen lehet: Vigh Andrea: rea.vigh@gmail.com

Mélymulcsos tréningek - télen, tavasszal

Az ember és környezetkímélő kertművelés alapjai - Mélymulcs a gyakorlatban.

Ingyenes képzés, önkéntes munkával!

Télen, s tavasz elején négy alkalommal is lesz lehetőség részt venni képzésünkön.
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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 elméleti-gyakorlati képzés keretében.

A képzés időpontjai:

2019. február 2-3. (szombat-vasárnap)
2019. február 16-17. (szombat-vasárnap)
2019. március 9-10. (szombat-vasárnap)
2019. március 30-31. (szombat-vasárnap)
Az érdeklődőket szeretettel várjuk Gömörszőlősön, a választott hétvége szombatján, délelőtt  9.30 órakor.

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, 3728 Gömörszőlős Kassai út 37-39.

Külső helyszín: Szuhafő

A program ingyenes, a szállás, étkezés valamint a képzés mindenki számára biztosított. Résztvevőinktől 
önkéntes alapon nyújtott segítséget kérünk gazdaságunkban, mely a képzés gyakorlati részét képezi.

A részvétel regisztrációhoz kötött, kérjük, jelentkezését az alábbi e-mail címen adja le: rea.vigh@gmail.com

Bővebb információ:  Vigh Andrea 0620/407-6875

Mélymulcsos Találkozó

Már négy év eltelt, mióta első tréningünket meghirdettük. Azóta húsz alkalommal volt mulcsos hétvége, s 
legalább háromszázan találkoztak e módszerrel Gömörszőlősön, s hallgatták Gyulai Ivánt, a módszer atyját.

2019 tavaszán, április 12-14. között találkozót szervezünk gyakorló mélymulcsozók részére.

Találkozzunk, osszuk meg tapasztalatainkat egymással, beszélgessünk! S nézzük meg újra a Szuhafőn 
található mulcsos kertet!

Örömmel fogadjuk a beszámolókat, képeket, akár egy kis előadás formájában is.

A találkozó időpontja: 2019. április 12-14.

Kezdés: 2019. április 12. péntek 12:00 óra.

Helyszíne: Ökológiai Intézet Alapítvány Gömörszőlősi Oktatóközpontja, 3728 Gömörszőlős Kassai út 37-39.

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Szállást és étkezést minden résztvevő számára biztosítunk.

Érdeklődés, bővebb információ, regisztráció: Vigh Andrea

Telefonszám: 0620/4076875 E-mail cím: rea.vigh@gmail.com

Szeretettel várunk, visszavárunk Mindenkit!
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JÖVŐ-SZÖVŐ PROGRAM: ALSÓMOCSOLÁD
Alsómocsolád Önkormányzata együttműködve az Inspi-Ráció Egyesülettel, azaz Vágvölgyi Gusztáv - 
Pablóékkal még tavaly ősszel pályázatot hirdettek vidéken letelepedni szándékozóknak, aminek most január
15-én lejár a határideje. A pályázat keretében egy közösségi vállalkozás fejlesztés folyamatában való 
részvételre nyerhetnek lehetőséget, akik beküldik a motivációs levelet. Tehát egyszerre kaphatnak segítséget
a valódi közösségük megtalálásában, és egyszerre a megélhetésük megteremtésében.
A motivációs levél beküldése még nem jelent elköteleződést, csak egy jelzést, hogy érdekelne az 
Alsómocsoládon való letelepedés és közösségi vállalkozásban való részvétel. A pályázat második 
szakaszában miután a jelentkezők részt vettek egy 5 napos műhely munkában egészen április 25-ig el lehet 
dönteni, hogy valóban elindulnak ebben a történetben. Ezért akinek felkeltette az érdeklődést ez a lehetőség 
annak még most is érdemes beadni a motivációs levelet!
A pályázat nagyszerűsége, hogy ez nem szűkös anyagi források elosztásáról szól, hanem sokkal inkább 
arról, hogy vidéken letelepedni vágyók egy időszakban tudjanak megérkezni, és így lehetőségük legyen egy 
vagy több közösségi vállalkozás keretében együttműködni egymással, illetve társakra találni az 
életmódváltás nagy kalandjához.
A részletes pályázati kiírás, ami tartalmazza a motivációs levélre vonatkozó elvárásokat is erről az oldalról 
tölthető le: http://menu.jovo-szovoalsomocsolad.hu/

GYÜMÖLCSÉSZ TANFOLYAM
A Göcsej Természetvédelmi Alapítvány gyümölcsész tanfolyamot indít.
Minimális létszám: 15 fő
Helyszín: Zalaegerszeg (többségi igény esetén Zala megye más pontján is lehetséges)
Időpont: 10 alkalom, február-november, havonta egyszer, alkalmanként 8 óra (tervezett nap: szombat)

A tanfolyam részben támogatott, így a részvételi díj mindössze 1000 Ft/fő/nap.
Adott napon egy, esetleg két témát járnánk körbe. Gyakorlati foglalkozásra is van lehetőség.
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Tervezett témák:
- gyümölcsészet legújabb eredményei országosan
- talajélet, komposztálás
- különböző feldolgozási módok és tapasztalatok
- őszibarack oltása, zöldoltása, gyógymetszése
- permakultúra eredményei hazánkban
- erdőkert kísérleti eredmények hazánkban
- állattartás a gyümölcsészetben
- méhészeti tapasztalatok alternatív kaptárakkal
- műanyag hulladékok hatása a gyümölcsészetben (is) a legújabb kutatások tükrében
- helyi hálózatok építése és azok szerepe a fenntarthatóságban
- alkalmazkodás a klímaváltozáshoz-lehetőségek, stratégiák
- házi és vadon élő állatok szerepe (és egyre nagyobb hiánya) a gyümölcsészetben
- önellátás és/vagy piaci termelés
- haszonvételek a gyümölcsösben
- zöldségfélék fajtafenntartása, magfogás, szaporítás
- új növények a kertben és a láthatáron
- házi gombatermesztés vegyszer nélkül
- terepgyakorlat, gazdaságok meglátogatása

Kérjük, válaszában írja meg, haladó vagy kezdő szinten kéri az előadásokat, és milyen, más témákban 
szeretné még tudását gyarapítani!

Jelentkezéseket a darazsizsolt@zelkanet.hu címre vagy a 0630-520-5968 telefonon kérjük a
név, pontos cím és elérhetőség megadásával.

PDC KÉPZÉSEK MAGYARORSZÁGON

1. Permakultúra szerte a világban - előadás Budapesten
Időpont: 2019. január 27. vasárnap, 17:30 - 19:30
Helyszín: Garay tér 9, Budapest 1076,

A hely befogadóképessége korlátozott, kérjük itt regisztrálj, ha jössz:   https://goo.gl/forms/LaenhT9k5sIOKFaM2

Átalakuló városok, átalakuló közösségek, átalakuló emberek, átalakuló világ. Zöldülő sivatagok, 
újraerdősülő legelők, újraépülő mozaikos tájszerkezet.
A permakultúra az elmúlt 30 évben futótűzként terjedt el a változás szelét érzékelő emberek körében. Az 
évek alatt az alapelvek csodaszép projektekké, tevékenységekké, szervezetekké, közösségekké, 
módszerekké, tudássá, tapasztalattá nőtték ki magukat világszerte.
Egy 2 órás kalandozásra hívunk benneteket, ahol Márkuly István – Kurgi - a saját utazásai, munkái és 
tapasztalata mentén meséljen a permakultúra erejéről szerte a világban.
A rendezvény nem ingyenes, fix ára nincs.  Kérjük a helyszínen támogassátok a szervezés költségeit, és a 
rendezvénynek helyet adó Garay Klub működését!

További infók:  https://www.facebook.com/events/2263134573957473/

2. Bevezetés a permakultúra világába
Időpont: 2019. február. 1. 16:00 - február 3. 17:00 
helyszín: Úny

A permakultúra alapszintű megértése:
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A kétnapos „bevezetés a permakultúrába” képzésünk a három napos bevezető oktatás „kistestvére”. 
Tematikáját tekintve a két hetes PDC alapképzés felépítését követi, olyan mélységben, ahogy két együtt 
töltött nap során lehetséges.

Kinek ajánljuk?
A permakultúra varázsa, hogy teljesen mindegy honnan jöttél, miben vagy, és hova tartasz, ahhoz egy jól 
használható, univerzális világszemléletet, eszköztárat ad. A természet kódjának olvasása által újra annak 
részeként tudod elkezdeni szemlélni a világot. Ez pedig mindent megváltoztat.
A permakultúra a háló, mely a sokféle egyéni törekvést világos elvek és világszemlélet mentén egy 
összefüggő társadalmi átalakulásba fonja össze.
Ha már eldöntötted, hogy a következő, sorsdöntő évtizedekben a megoldások része szeretnél lenni, és nem a
problémáé, de még nem tudod biztosan, hogy fogj hozzá, akkor itt a helyed. :)

Milyen témákkal ismerkedünk?
- A permakultúra alapelvei
- A tervezéshez kapcsolódó fogalmak és témák
- A tervezés módszerei
- A mintázatok felismerése, megértése
- A fa, és a fák energiaátalakítása
- Víz és akvakultúra
- Talaj
- Földmunka
- Közösségi permakultúra 

Minden egyes fejezet egy alap tudást nyújt a Bill Mollison-nak a Permaculture Designers Manual könyvéről.

Oktató:
Márkuly István - Permakultúra rendszer tervező és kivitelező – Tanácsadó - Akkreditált permakultúra oktató
- Közösségfejlesztő
István aktív tagja az írországi, elsősorban pedig a West Corkban működő permakultúra hálózatnak, Munkája
is főként ide köti, de emellett Írország más vidékeire, illetve Európába és Afrikába is rendszeresen hívják 
tervezni és tanítani. Tapasztalatát több éves nemzetközi gyakorlat alatt szerezte, melynek során többféle 
kultúrát és ökológiai rendszert ismert meg a vizes élőhelyektől a sivatagos területekig. Fenntartható 
Növénytermesztés és Permakultúra szakképesítést szerzett a Kinsale Főiskolán 2015-ben. Ezután számos 
nemzetközi képzési programot elvégzett, a permakultúra minden csínját-bínját a szakma nagyjaitól tanulva. 
Tanárai voltak többek között Warren Bush, Paul Taylor és Geoff Lawton is. Az Earth Environmental 
Education társalapítójaként elkötelezett a permakultúrás elvek, filozófia és gyakorlat közérthetővé tétele és 
népszerűsítése mellett, hogy ezeket minél többen a mindennapi életük részévé tehessék.

Jelentkezés, részvételi díj:
- péntek esti érkezéssel 36 euró. Itt tudsz jelentkezni (a napok időbeosztása az oldal alján): https://goo.gl/rTMhMx
Ez a péntek esti és szombat esti szállást, a terembérletet és az oktatás/szervezés költségeit foglalja magába.
A helyszínen közösen főzünk magunkra - ha szeretnél ebbe becsatlakozni, 1000Ft/étkezés díjért megteheted.
Erre külön kell regisztrálni egy linken, amelyet a jelentkezés utáni visszaigazoló emailben kapsz majd meg.

- szombati reggeli érkezéssel 28 euró. Itt tudsz jelentkezni:  https://goo.gl/KDYR6M
- ha a környéken laksz, és nem a táborban alszol, akkor pedig 17 euró. Erre itt tudsz jelentkezni: 

https://goo.gl/j1jhhj

Helyszín: Rózsakeresztes Iskola, 2528, Úny, Újtelep
A házigazdáink szabályai szerint a területen egészén szigorúan tilos az alkoholfogyasztás, a dohányzás, a 
hangos mulatozás, és mindennemű tudatmódosító szer használata (a kávé és a tea megengedett). Kérjük 
abban az esetben gyere el, ha ezt így mindenestül tiszteletben tudod tartani.
Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/338001356796043/
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3. 14 + 1 hetes Permaculture Design Certificate képzést szervezünk Budapestre és Keszthelyre
2019. február 14. - július 12. között!

Az Életfa Permakultúra szervezésében, a Permaculture Resources Ireland és az Ancient Permaculture 
mentorprogramjának a keretein belül.

- nemzetközileg akkreditált PDC oktatókkal
- több, mint nettó 100 óra képzési idővel (elmélet + gyakorlat)
- 1 hetes permakultúra táborral
- 10 órányi online csoportos konzultációval
- folyamatos online tananyagokkal

Részletes információk és jegyvásárlás: http://pdc.permaculture.hu/

Az akkreditált PDC képzés a permakultúra alapképzés bizonyítványa, legalább 72 tanítási órából áll.
A vezető oktatók jelentős tervezési és oktatási gyakorlattal rendelkeznek, képzett és elismert szakemberek a 
permakultúra területén. A tanfolyam áttekintést nyújt a permakultúráról, annak eredetéről, alapelveiről, 
aktuális kérdéseiről és gyakorlati alkalmazásáról. A kurzus alapszintű tudást nyújt az ökológia, a talajtan és 
a vízgazdálkodás területéről, illetve módszertani tudást ad a helyszíni elemzés és értékelés, a terület-
felmérés, illetve az évelő élelmiszer-termelési rendszerek témaköréből.
A képzés pillérei:

- A permakultúra alapelvei: Átfogóan összeszedve, mi a permakultúrás módszer maga. Emellett 
tárgyalja a permakultúra etikai és filozófiai alapjait.

- A tervezéshez kapcsolódó fogalmak és témák: Elkezded megérteni az alkotórészeket - állandóság, 
változatosság, rendszer, káosz, hozam, anyagi források, időkeretek - ezek adják a rendszerünk erejét.

- Érthetővé válik, miért a természeti mintákat követjük, és hogy növeli a rezilienciát a természetes 
rendszerekhez való kapcsolódás.

- A tervezés módszerei: Bemutatjuk, miképp lehet analizálni, milyen alkotóelemek kerülnek a 
tervedbe, és hogyan kell, hogyan lehetséges bevonni a természeti rendszereket mindebbe. Hogy 
tudjuk úgy elhelyezni az egyes elemeket egy adott területen, hogy az egy holisztikus 
összekapcsolódást alkosson.

- A mintázatok felismerése, megértése: Ezek a formák visszatérő alakjai a természetben lezajló 
folyamatoknak. A természeti jelenségek alapvető mintázatainak megértése egy erőteljes eszköze a 
tervezésnek.

- Család és közösség: permakultúra elveinek alkalmazása a mindennapokban.

- A fa, és a fák energiaátalakítása: A fák és fizikai környezetük között létesülő komplex interakciókról
fogsz tanulni.

- Víz és akvakultúra: A víz mindent összeköt. Ebben a szekcióban specifikus stratégiákat fogsz tanulni
a víz visszatartásáról és hasznosításáról.

- Talaj: A talaj egy kulcsfontosságú erőforrás. Megtanuljuk, hogy hogy hozzuk helyre a talajok 
egészséges táplálékhálóját - mindehhez olyan technikákat tanulunk, amik stimulálják a táplálékhálót.
Ilyenek pl. komposztkivonatok, bio-tápoldatok, és mulcsozási technikák.

- Földmunka: A földmunka adja meg a kerti ágyások vagy az erdőkert megalkotásának keretét. 
Elválaszthatatlanul kötődik a víz tájban zajló energia-cseréjének a kihasználásához.
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- Közösségi permakultúra: - itt belemegyünk a permakultúra szociális vonatkozásaiba - hogyan 
tudunk helyi közösségeket létrehozni úgy, hogy azok a fenntarthatóság irányába fejlődjenek.

Végigkísérünk a vegetációs időszakon!

A képzés időtartama fél év, mely kora tavasztól nyár közepéig tart. A Magyarországon jellemző klimatikus 
viszonyok között ez az intervallum a leglényegesebb időszak a természeti rendszerek kialakítása 
szempontjából. A tanfolyam hatására egészen más szemmel figyeled majd a természeti környezet 
átváltozását az első tavaszi rügyektől az őszi lombhullásig, ami egy egészen más minőségű kapcsolódást 
jelent a saját környezeteddel. A tanulócsoport dinamikájából erőt merítve, a megszerzett tudással és 
szemlélettel képes leszel arra, hogy hétről hétre haladva felépíthesd a saját önfenntartó rendszeredet.

Részletes információk és jegyvásárlás: http://pdc.permaculture.hu/

A méltányos megosztás (fair share) jegyében a képzés 14 hetes felét térítésmentesen, hivatalos tantárgyként 
vehetik fel egyetemisták.
Ha az ELTE TTK, vagy a Pannon Egyetem Georgikon Kar Kertészeti tanszéke által meghirdetett 
tantárgyként veszed fel a tanfolyamot, kérjük itt regisztrálj előzetesen:
https://goo.gl/forms/iNBI0zcF6HL88eKR2

BOLYAVÁRI ESTÉK

2019.  január 18-án  19 órakor:       Waszlavik László (Gazi) - Csontváry-képmesék
Az Egri csillagoktól Mátyás királyig, közismert történetek a festő vásznán.

Baalbek * Egri csillagok * Jajcai vízesés * Csongor és Tünde *Taormina *Négy görög dráma *Tavasz 
Mosztárban *Ludas Matyi *Tarpatak *Emese álma* Schaffhauseni vízesés * Attila temetése * Selmecbánya
látképe* Nagy magyar történelmi tabló * Mária kútja *

Csontváry magyar vallási tükre és gyógyfű-keveréke.

2019. január 25-én,  19 órakor:  Faust Anita / Geopolitikai iránytű - A geopolitika, mai formájában a 
19. század végén jött létre, amikor a Nyugat felismerte, hogy a világ „betelt”

„Ma, két világháborúval később és a világrend újbóli átrendeződése közepette időszerű 
megvizsgálnunk: mi a geopolitika, azaz, a betelt világban zajló, folyamatos, sokszereplős 
pozícióharc természete.  Mindezt azzal a kettős céllal érdemes tennünk, hogy lássuk, milyen 
viszonyok között kell hazánknak és térségünknek megfogalmaznia érdekeit és lehetőségeit, 
illetve, hogy a média kreálta zűrzavar ellenére képessé váljunk a tájékozódásra.”

2018.  február  08-án   Faragó Imre / Helységneveink történetéről - Ünnepes könyvbemutató és -vásár! 
Előadás témája a Kárpát-térség helynévanyagának legújabb módszerekkel történő, a magyar nyelvű 
névadás elvi alapján álló részletes vizsgálata. A munka helyneveink alaptagjának felbontásával kidolgozott 
vizsgálati módszerrel kutatja a legrégebbi időkre visszanyúló névadási alapokat és motivációt. A víznevek és
a helységnevek régészeti vizsgálatát kísérheti figyelemmel a témai iránt érdeklődő olvasó... 

2018. február 15-én:   Szegő Szilvia / Pénz vezérelt gazdaság és társadalom pénz nélkül?

Az úgynevezett modernitás (ma globalitás) monetárisnak tartott gazdasága illúzió (pénzillúzió): az a pénzt 
privatizáló kaszt uralma a pénzétől megfosztott gazdaság és állam felett

Bevezető / A pénzről szóló mondandóm közvetítése érdekében meghökkentő címet találtam ki, ami arra 
késztet, hogy felejtsük el azokat a sémákat, ahogyan a pénzről gondolkoztatnak minket. Talán sikerül ezzel 
elérnem azt, hogy a pénzt a visszájáról is lássuk- ami valójában nem a visszája, hanem éppenséggel a 
tőlünk elcsent "színe",színe-java a pénznek. Mert a pénz valójában a közösségi lét egy szimbolikus 
"közterméke", amit egy globális pénzügyi kaszt privatizált közösségi létünk tereinek és idejének elrablására 
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(lásd a gyermektelenné vált társadalmakat). Nem az az alapvető gond tehát, hogy "kevés a pénz", hanem az,
hogy  a köztermék pénz "elraboltatott" és annak energiája, mely  hasonlatos a magenergiáéval - gondatlan 
világunkban fennmaradásunkat veszélyezteti.

BolyaFészek
1067 Budapest, Csengery utca 62/b. fsz. 1.

Távbeszélő: 312-68-77, Panni: 06-20/237-33-20,
távlevél: bolyanyo@gmail.com és bolyapo@gmail.com

 
Minden együttlét váljék egész-ségünkre!

Önkénteskedj egy spanyol ökofaluban!
Spanyol partnerszervezet magyar önkéntesek jelentkezését várja 6 vagy 8 hónapos ESC projekt 
megvalósítására.

Projekt leírása és feladatok: http://bit.ly/2FgBxDP

Projekt kezdés: 2019. február 1 és május 1 között

Magyar Önkéntesküldő Alapítvány - Hungarian Volunteer Sending Foundation

A Magyar Élőfalu Hálózat e-hírlevelét
Szerkesztette: Zaja Péter: <namzi@tvn.hu>, Prohászka Viola: <prohaszka.viola@gmail.com>
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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