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KLÍMAVÁLTOZÁS, 2020
Új szavak, új kifejezések s új szereplők jelentek meg a médiavilágban. Ha eddig nem érte volna el az 
átlagember ingerküszöbét a „környezeti válság”, ma már biztosan minden agyba beleég. Persze sokaknál a 
klímaügy még most is négykerekűjének a hőmérséklet-szabályozását jelenti, de ne legyünk gonoszak... 
Ennek az újfajta „öko-tudatosságnak” tagadhatatlanul van jó oldala is, hiszen egyre többen lesznek 
érzékenyek a Zöld gondokra, másrészt ott az árnyoldal, mert minden szent ügyet lehet üzleti célokra 
használni. Ez nem is lenne akkora gáz, ha tisztán, direktben üzletelnénk egy jobb világért (környezetbarát 
csomagolás, helyi termékek vásárlása, kerékpáros közlekedés stb.). Ám ha pl. azért ütjük a vasat a 
klímaügyben, hogy legalizáljuk az atomerőműveket, az elég alantas játék!
Greta Thunberget ma már többen ismerik, mint a valóságshow műsorok „sztárjait”. Sosem hittem volna, 
hogy ide jutunk! Kellett hozzá némi természeti katasztrófa a világban (Kalifornia, Ausztrália, Brazília stb.) 
meg egy törékeny leányka, akit szépen felépített a menedzsmentje (ezt most ne feszegessük mi célból, mert 
lehet, hogy tényleg a jó ügy érdekében). Ha ez kell a VÁLTOZÁS-hoz, akkor ám legyen. De túlzott illúziók 
ne legyenek bennünk, ez maximum az első lépés (vagy a nulladik)! Amíg a globalizmus alapelve a 
mindenáron való növekedésre kényszeríti a világot, addig nem lesz javulás. (A technikai megoldások ehhez 
kevesek!) Ha majd egyszer tiszta lapokkal indul minden ország, s elfelejtjük ezt a fogyasztói mítoszt, akkor 
van esélyünk. Legyünk bizalommal s szeretettel, és nem árt némi optimizmus sem!

Áldott Új Esztendőt!
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V. MAPER-AFINET-KmGYH Konferencia

Permakultúra, Agroerdészet, Alkalmazkodó gyümölcsészet Konferencia és Szakmai Találkozó

Időpont: 2020.01.24. Péntek

Helyszín: 1118 Budapest, Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar, Budapest, Villányi út 29-43. “G” 
Épület, G1 előadó

A nap mottója: mit tud a tudomány és a gyakorlat egymásnak kínálni?

A programon való részvétel ingyenes, előzetes jelentkezéshez kötött.
Regisztrálni az alábbi linken lehet: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuHEascED2kzwbjUvc5V_3xUIWRzboX7AxwLCU1uxf
5Lvjnw/viewform?usp=sf_link

Program
9:00-9:30 Regisztráció

9:20-9:30 Köszöntés, a konferencia megnyitása

Délelőtti szekció - Előadások

9:30-9:45 Hegedűs Henrietta: Agroerdészeti rendszer térhasználatának a termelékenységre és 

jövedelmezőségre gyakorolt hatásának vizsgálata a Valaha Tanyán

9:45-10:05 Szalai Zita, Vityi Andrea: Előrelépések az agroerdészet terén, az AFINET és AGFOSY 

projektek bemutatása

10:05-10:25 Grünceisz Berta Tilla (Életfa Természetbarát Egyesület): Tapasztalatok a konyhakertben

10:25-11:05 Szilágyi Alfréd, Horváth Enikő, Mészáros Fanni, Kolár Anna: Konvencionális, ökológiai 

és permakultúrás gazdaságok fenntarthatósága és ökoszisztéma szolgáltató képességének 

vizsgálata, esettanulmány bemutatása: Giliszta és fonálféreg egyedszám, megporzó 

közösségek, dekompozíció és humusztartalom összehasonlítása a gazdaságokban

11:20-11:40 Lengyel Zoltán: Táncoskert   - közösségi gazdaság, permakultúra.

11:40-11:55 Tóth Eszter: A sikeres gazdálkodás alapja: együttműködés a talaj élővilágával

11:55-12:10 Ferschl Barbara: Fajgazdag takarónövény keverékek alkalmazásának hatása a lágyszárú 

biodiverzitásra és a talajvédelemre gyümölcsösben

12:10-12:25 Vida Kitti: A Permakultúra Y4E projekt bemutatása

12:25-12:45 Mihály Melinda: Beszámoló a 2019-es Visegrád Projektről és a nemzetközi Permakultúra 
Fesztivál eredményeiről

12:45-13:00 MAPER tiszteletbeli tagságok átadása

13:00-14:10 Közösségi batyus ebéd közben Lázár Péter: „Alkalmazkodó gyümölcsészet – a jövő kertje 

a Kárpát-medencében” című vándorkiállítása és poszterszekció

Délutáni szekció- Tanácskozás

14:10-14:30 Mihály Melinda, Szilágyi Alfréd: MAPER kutatócsapat   bemutatkozása, délutáni 
műhelymunkák célja

14:30-15:30 Párhuzamos műhelymunkák
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A műhelymunkák témái (a regisztráció függvényében lesznek a témák véglegesítve) azonosak a MAPER 
Kutatói munkacsoport által kidolgozott kutatási témákkal:

● Komplex permakultúrás rendszerek produktivitása hazai klímán (alkalmazott praktikák).

● Állattartás permakultúrás szemléletben.

● Permakultúrás tervezési módszerek fejlesztése, alkalmazása.

● Mikroklíma, vízgazdálkodás befolyásolása.

● Növényvédelem támogatása, funkcionális biodiverzitás.

● Energiahatékonyság, emberléptékű gépesítés permakultúrás gazdaságban.

● Szociális és szolidáris gazdaság, vidékfejlesztés, szociális farmok a gyakorlatban.

A műhelymunkák elsődleges célja, hogy a kijelölt témák mentén felmérjük a gyakorlat szempontjából 

felmerülő kutatási igényeket, illetve a kutatók és gazdálkodók közötti sikeres együttműködés feltételeit.

15:30-16:30 Plenáris ülés

A műhelymunkák eredményeinek rövid összefoglalása és megvitatása, célkitűzések, konkrét 

együttműködési lehetőségek felvázolása.

Az ötödik találkozó során a pénteki nap a tudomány és a gyakorlat kapcsolatáról fog szólni. Ez már a 

találkozók legelején előkerült, azonban most újfent szeretnénk a párbeszédet erősíteni. A nap során a 

szakmai előadásokon túl a célunk, hogy helyet biztosítsunk az eszmecserének, és lehetőséget a 

jövőbeni együttműködésekhez.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poszterszekció

A posztereket ezen témakörökben és kulcsszavakkal várjuk: permakultúra, fenntarthatóság, fenntartható 

mezőgazdaság, ökológiai gazdaság, agrárerdészet, gyümölcsészet, erdőkert. Kérjük, hogy amennyiben hozol

posztert, jelezd a regisztráció során. A poszter mérete ne haladja meg a 100x70 cm méretet.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

A találkozónk második napját szeretnénk nyitottabbá tenni a korábbiakhoz képest, így megkerestünk más 

szervezeteket, hogy együtt csináljunk valami közöset. Ennek eredményeképpen hirdetjük meg Élelmiszer-

önrendelkezés Fórum 2020 eseményt! Az eseményre regisztrálni itt lehet:

https://docs.google.com/forms/d/1taDao97r_c3zRuHktc1Cl0egYBuVlEXU8cG7Fv4WArY/viewform?

edit_requested=true
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ÉLELMISZER-ÖNRENDELKEZÉS FÓRUM 2020

Helyszín: Central European University (CEU), Október 6. utca 7.

Időpont: 2020. január 25, Szombat

Program

9:00-9:20 Regisztráció

9:20-9:30 Megnyitás, köszöntés

9:30-10:00 Nyitóelőadások az élelmiszer-önrendelkezésről: Balogh Lili (Védegylet) és Fidrich Róbert 
(MTVSZ): Az élelmiszer-önrendelkezés lehetőségei Magyarországon

10:00-11:30 Poszter-szekció: élelmiszer-önrendelkezés civilek és kutatók szemével 

11:30-13:00 Közösségi batyus ebéd az élelmiszer értéklánc szabad bejárásával

13:00-13:20 Műhelymunka hat témában: a 6 fő téma facilitátora bemutatkozik

13:30-15:00 Műhelymunka hat témában: műhelybeszélgetések

15:30-17:30 Plenáris ülés: A műhelymunkák összefoglalása és közös megvitatása, további együttműködési

lehetőségek feltérképezése

17:30-17:45 A nap lezárása

KRISNAVÖLGYI  HÍREK

ZÖLDSÉGTERMESZTÉS  TÉLEN
Ha érdekel, hogyan tudsz a téli időszakban friss zöldséget termeszteni, most megfelelő útmutatást kaphatsz 
kertészünktől az alábbi kisfilmben:
https://www.facebook.com/krisnahun/posts/2713512655361321?comment_id=2714356941943559

FAZEKAS TANFOLYAM

Ideje: 2020. február 1.

Ha szívesen használnál, vagy ajándékoznál saját magad által készített agyagedényeket, akkor gyere el 
hozzánk!

A tanfolyam során megismerkedünk az alábbiakkal:

• az agyag tulajdonságaival,

• a korongozás alapvető technikáival,

• a díszítés, valamint

• a mázazás különféle lehetőségeivel.

Létszám: A tanfolyamra max 6 fő jelentkezhet.

Időbeosztás: 9.00-13.00, 15.00-18.00

A tanfolyam díja: 15.000 Ft/fő

A tanfolyamot vezeti: Mádhaví-latá Dászi

Jelentkezés: info@okovolgy.hu
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VÍZVÁLASZTÓ – VÁLASZD A VIZET!

„Vízgazdálkodási kihívások – tájgazdálkodási megoldások”

A következő fórum időpontja:  február 28-29 
Helyszín: Tokaj

A legutóbbi találkozóról beszámoló:  http://elotiszaert.hu/vizvalaszto-forum-szeged/#
 
A fórumon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött!  

Kérjük, hogy 2020 február 15-ig jelentkezzen az alábbi e-mail címen: Nagyné Törő Krisztina  
torokrisztina@gmail.com,  T:  0630/402-0774

A NAGYSZÉKELYI „ÁLDOTT MENEDÉK” hírei

Szezonindító ajánlatunk 2020-ban magbörze szervezők és kertbarát körök figyelmébe!

Tájfajta vetőmagok és kovácsolt kerti szerszámok

Tanfolyam, előadás kezdőknek
Kovács Péter, szerszámkovács

1. 45 perces prezentáció (+ 15 perc kérdésekre válasz): Átfogó előadás, mely tanácsokat ad:
○ a jó szerszám kiválasztásának szempontjaihoz

○ eredményközpontú, hatékony munka feltételeihez
○ szerszámok használata, karbantartása, javítása kapcsán,

○ mindezt kézzel fogható mintadarabok/szemléltetőeszközök segítségével.
1. Szerszámvásárlási lehetőség kovácsolt kézi szerszámokból és konyhai, házkörüli eszközökből

Juhász Attila / Bócsó Renáta, agrármérnökök, természetszerű zöldségkertészek
1. 45 perces prezentáció (+ 15 perc kérdésekre válasz): Átfogó előadás, mely felhívja a figyelmet:

○ a tájfajták és a diverzitás jelentőségére,
○ a számukra megfelelő gazdálkodási környezetre

○ használatuk, létrehozásuk mai lehetőségeire
1. Áldott Menedék gazdaságában fenntartott tájfajta vetőmagok vásárlásának lehetősége

A program díja: 20.000 Ft + Útiköltség (40 Ft/km Nagyszékelytől oda-vissza)

Tanfolyam, előadás haladóknak
Kovács Péter, szerszámkovács

1. 90 perces prezentáció (+ 15 perc kérdésekre válasz): Átfogó előadás, mely tanácsokat ad:

 a jó szerszám kiválasztásának szempontjaihoz

 eredményközpontú, hatékony munka feltételeihez

 szerszámok használata, karbantartása, javítása kapcsán,

 mindezt kézzel fogható mintadarabok/szemléltetőeszközök segítségével.

Választható rész: Régi eszközök újra értelmezve / Kerti szerszámok bemutatása /Élezés elmélete

1. Szerszámvásárlási lehetőség kovácsolt kézi szerszámokból és konyhai, házkörüli eszközökből
2. Konzultációs lehetőség (a résztvevők egyéni kérdéseire adott szakmai megoldási javaslatok)

Juhász Attila / Bócsó Renáta, agrármérnökök, természetszerű zöldségkertészek
1. 90 perces prezentáció + (15 perc kérdésekre válasz): Átfogó előadás, mely felhívja a 

figyelmet:
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○ a tájfajták és a diverzitás jelentőségére,

○ a számukra megfelelő gazdálkodási környezetre
○ létrehozásuk mai lehetőségeire

Választható rész: Természetszerű gazdálkodás / Magfogási praktikák
1. Áldott Menedék gazdaságában fenntartott tájfajta vetőmagok vásárlásának lehetősége

3. Konzultációs lehetőség (a résztvevők egyéni kérdéseire adott szakmai megoldási javaslatok)

A program díja: 40.000 Ft + Útiköltség (40 Ft/km Nagyszékelytől oda-vissza)

Ajánlatunkat 2020 január közepétől április végéig vehetik igénybe az érdeklődők!

Ajánlatunktól eltérő egyéni elképzeléssel is bátran keressenek minket!

Kérjük, a tervezett program időpontja előtt legalább 3 héttel jelezzék igényüket a fejlécben megadott 
elérhetőségek valamelyikén, hogy egyeztetni, felkészülni is legyen időnk!

NAGYSZÉKELY - NÉGY ÉVSZAK EGY ÉLŐFALUBAN

Falusi Fortélyok Iskolája

Ezen a négy részes, átfogó tanfolyamon egy természetes, egészséges és fenntartható életformát van
módod kipróbálni egy különleges településen: a Tolna megyei Nagyszékelyben. A négy évszakba
belekóstolva elsajátíthatod az önellátás alapjait, megszerezheted az autonóm vidéki életmódhoz

szükséges, alapszintű elméleti és gyakorlati tudást.
Tavasszal, ősszel és télen egy-egy hétvégére, nyáron pedig egy teljes hétre invitálunk a faluba. Az éppen 
kicsírázni készülő mag állapotától így eljutunk a teli kamra elégedett öröméig. Ezeken az alkalmakon 
beleláthatsz az ökológiai gazdálkodás legfontosabb részfolyamataiba, társaiddal sokféle tevékenységet 
próbálhatsz ki, olyanokat például, mint a palántaültetés, kézi kaszálás, gyógynövény gyűjtés, zöldség 
tartósítás, kecskepásztorkodás, sajtkészítés, gyümölcsfa oltás, magfogás.

A program tavasszal egy olyan interaktív közösségi játékkal kezdődik, amelyben a résztvevők maguk is egy 
képzeletbeli faluközösség tagjaivá válnak. A folyamat során intenzív tapasztalatokat szereznek a 
csoportműködéssel, a csoportban betöltött szerepükkel kapcsolatban, felfedezik egymást és mélyül 
önismeretük.

A képzés központi témái
1. Hogyan termeszthetjük meg a betevőt, és alakíthatjuk életterünk a természettel együttműködve?
2. Miképpen találhatunk közösségi megoldásokat, hogyan működhetünk együtt csoportban?
3. Mi az önként választott egyszerűség, és milyen formában segíti a testi-lelki egészséget, a harmóniát?
4. Hogyan és miből lehet megélni, ha valaki egy autonóm vidéki életformát választ?

Kinek szól a képzés?
A tanfolyamon a helyed, ha életviteledben szeretnél közelebb kerülni a természethez; ha tiszta, tápláló, 
ízletes, etikus ételekre vágysz; ha azt fontolgatod, hogy vidékre költözz és szeretnél tapasztalatokat, tudást 
gyűjteni hozzá; ha saját kiskerted van, és szeretnéd az éppen aktuális teendőkre a képzésen ráhangolódni; ha
érdekel a közösségi működés. Érdemes bekapcsolódnod akkor is, ha viszonylag új neked ez az egész téma, 
és akkor is, ha már rendelkezel tapasztalatokkal, és most rendszerezni szeretnéd a tudásodat, elmélyítenéd 
egy-egy témakörben. Élelmiszerek terén fő irányvonalunk egy egészséges, fenntarthatóság elveit követő 
vegyes táplálkozás, ám lesz módod táplálkozási szokásaid mentén specializálódni.

Amiről biztosan lesz szó…
 Ökológiai alapvetések, táj, biodiverzitás, talaj, klíma, víz

 Élelmiszer termesztés és előállítás, élelmiszer feldolgozás és tárolás praktikái. Zöldségek, 
gyümölcsök, olajos magvak, hüvelyesek, gabonák, tejtermékek, hús.
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 A részlegesen önellátó életforma főbb eszközei és infrastruktúrája: kialakítás, beszerzés, használat

 Környezetbarát és önellátó megoldások a fűtés, vízháztartás, energiagazdálkodás terén

Beépített permakultúra tanfolyam
A képzés szerves részét képezi egy két napos nyári „Bevezetés a permakultúrába“ tanfolyam a Magyar 
Permakultúra Egyesület (MAPER) szervezésében, az egyesület székhelyén.

Szállás
A többnapos programok ideje alatt a résztvevők számára megszervezzük, hogy nyáron kempingben, 
hűvösebb időben pedig hangulatos parasztházak 2-3 ágyas szobáiban szálljanak meg. Ezek nem hivatalos 
szálláshelyek, a falubéliek saját otthonaikba fogadják be a résztvevőket, ezzel segítve, hogy ez az innovatív 
program elindulhasson. Szükséges lesz saját hálózsákot hozni, és fokozottan ügyelni a tisztaságra, rendre.

Étkezés
A programok ideje alatt háromszori vegetáriánus étkezést biztosítunk, a hétvégi alkalmak pénteki ebéddel 
kezdődnek, vasárnapi ebéddel végződnek. A résztvevők belekóstolhatnak a falusi gasztronómia remekeibe.

Képzési időpontok 2020-ban
Tavasz: április 17-19., nyár: július 6-12., ősz: szeptember 18-20., tél: december 11-13.

Részvételi díj
A képzés részvételi díja 99 000 Ft.
(Az Erasmus+ támogatásának köszönhetően a résztvevők ebben az évben kedvezményes áron vehetnek 
részt a tanfolyamon. Támogatás nélkül a képzés díja 140 000 Ft lenne.) Fizetési határidő: február 28. péntek 
Részletfizetési lehetőség: az összeg első felét február 28-ig, a második felét április 9. csütörtökig kell 
átutalni. Utalási adatok: 11773078 06585237 Jagodics Edit egyéni vállalkozó

Ez a tanfolyam egy mintaprogram, melynek főszervezője a Két Torony Nagyszékelyi Faluegylet, az 
egyesület nemzetközi Butterfly Village programjának részét képezi. Velünk egyidőben Szlovákia, és 
Szlovénia egy-egy izgalmas falucskájában is elindul hasonló tanfolyam. A Falusi Fortélyok Iskolájának 
oktatóin kívül számos vendégünk lesz, és nyáron lehetőséged lesz a számodra legizgalmasabb nagyszékelyi 
nyitott portát is felkeresni!

Ha van kérdésed, kérlek, tedd fel azt a falusifortelyokiskolaja@nagyszekely.hu e-mail címen, vagy hívj a 
70-527-96-24-es számon!

Képzési időpontok 2020-ban: 
Tavasz: április 17-19., nyár: július 6-12., ősz: szeptember 18-20., tél: december 11-13. 

Jelentkezési határidő: 2020. február 24. hétfő

HÍREK EGYHÁZASFALUBÓL

Idestova már 14. éve lakunk a nyugati határszél egyik kis falujában, Egyházasfaluban, és igyekszünk több 
falulakóval együtt minél több területen fenntartható életmódot folytatni. Ennek egyik kézzelfogható 
eredménye az a kis fényevő járgány, amiről most hírt szeretnénk nektek adni, és amit férjem, István 
szerkesztett össze.
Ennek a napelemes teherszállító járműnek a blogját ajánljuk tanulmányozásra a hosszú ködös téli napokra. 
Hátha felvidulunk tőle...

http://facebook.com/napcsiga

Beszámoló a kétéves NapCsigáról a fenti blogon belül:
https://www.facebook.com/notes/napcsiga/k%C3%A9t-%C3%A9ves-a-napcsiga/1176745345854942/

Mi ez a NapCsiga?
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Sziget üzemű napenergiás jármű.

Mit jelent a sziget üzem?

Kizárólag a rászerelt napelemek által termelt áram hajtja, hálózati áramot nem tud felhasználni, mert a 
hálózati töltőt szándékosan kiszereltük.

A napenergiás jármű tervezésekor több szempontot kellett figyelembe venni:

Az első a rendelkezésre álló energia. A napenergia egyáltalán nem végtelen. A napelemek hatásfokát is 
figyelembe véve néhány száz Wattra lehet számítani három napelemtábla esetén. Ha a napelemek a jármű 
felületén vannak, akkor ez a teljesítmény menet közben is hasznosul. Álló helyzetben viszont tölti az 
akkumulátorokat.

A második a jármű felülete. Azért esett egy ilyen furgon-triciklire a választás, mert 5 négyzetméter 
napelemet lehet rajta erőltetés nélkül elhelyezni. Ugyanakkor van zárt vezetőfülkéje, ami magyarországi 
időjárás mellett elengedhetetlen. A hátsó raktér a napelemek ellenére ugyanúgy hasznosítható. Mindegyik 
ajtó nyitható. Az 1 LE jármű elektromos fogyasztása valóban csak néhány száz Watt, ami összhangban van 
az akkumulátor méretével (2-3 kWh) és a napelem átlagos napi töltésével (0,5-1,2 kWh).

A harmadik szempont a napelemek tájolása. A panelok csak akkor adnák le a maximális teljesítményt, ha 
pont merőlegesen állnának a derült égből szikrázóan sütő Napra. Ezeket a feltételeket egy járművön nem 
lehet biztosítani. A napelemek szórtan vannak elhelyezve, arra számítva, hogy valamelyik irányból kedvező 
a Nap irányszöge. Még akkor is lehet felhő, árnyék, este, eső. Annyit lehet segíteni a helyzeten, hogy 
parkoláskor, ami az idő 90%-a, a napelemek lehetőleg árnyékmentesen a Nap felé nézzenek, és a jobb oldali
szolár panelt pedig fel is lehet nyitni a napenergia jobb begyűjtésére. Ez 70%-kal megnöveli a 
töltőteljesítményt, mondhatnánk, ez a gyors töltő.

A jármű teljesítménye szerény, de nem kell lebecsülni, mert a házunkon ugyanennyi napelem - jobb 
tájolással - ellátja az egész háztartást, a teljes életünket.

Sikeres erőgyűjtést kívánunk,
Kéry Magdi kerymagdolna@gmail.com és Dőry István dory.istvan@edutus.hu

GYÜTTMENTES  HÍREK

GYÜTTMENT FESZTIVÁL, 2019 SZEKSZÁRD SÖTÉTVÖLGY

https://www.facebook.com/watch/?v=415429722675199

Mi lesz veled Magyarország?
1. rész: A klímaváltozás hatása a mezőgazdaságra

A háromrészes sorozat első részében a klímaváltozás Magyarországon már ma is érezhető hatását mutatjuk 
be. A mezőgazdasági termelők már konkrét tapasztalatokkal tudják érzékeltetni mire is számíthatunk a 
közeljövőben.
Interjúalanyok:

Bart István, az Energiaklub társelnöke
Vágvölgyi Gusztáv, Polyán Egyesület

Gulyás Gergely, Szorgos Gazda
https://www.facebook.com/gyuttmentfesztival/videos/846152882537208/?

Gyüttment rádió

Hogy mosogatás, vezetés és egyéb teendők mellett is legyen mit hallgatni, elindítunk egy online rádió 
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sorozatot: első alkalommal a májusi, Egy Nap - városi ökobandázásunkon készült felvételünket osztjuk 
meg. Ebben Sipos Mihály családi gazdaságát mutatja be, nagy bölcsességgel és nem kis humorérzékkel 
fűszerezve. Itt hallgathatod meg: https://soundcloud.com/gyuttmentfesztival/sipos-mihaly-bemutatja-
csaladi-onellato-gazdasagat

BÚBOS ÖKOHÁZAK SZUPERVÁLYOGBÓL

Búbosházak építésére elsőként kapta meg Magyarországon a hivatalos engedélyt egy szakmai közösség.

Három magánszemély alapította meg a Szupervályog Magyarország Munkacsoportot, melynek tagjai 2011 
óta önerőből dolgoznak azért, hogy a hazai vályogépítészet hagyományainak és a modern technológiának az
ötvözésével egy olyan építési alternatívát nyújtsanak, amely közelebb viszi az embereket az otthonuk 
megteremtéséhez.

Nádtetős kupolás présház, élőtetős dombház

Fontos mérföldkő a szupervályog „hazai életében”, hogy 2015. július 2-án megkapták a Búbosházak – 
nádtetős kupolás présház, illetve élőtetős dombház – hatósági építési engedélyét. Ez az első olyan hivatalos 
építési terv és engedély Magyarországon, amely a szupervályog-technológia minden előnyét kihasználó, 
különleges formavilágú, kupolás-boltozatos szerkezetű szupervályog falazatú dombházra, illetve egy 
nádtetős présházra készült. Mindkét házat lakóháznak tervezték, alkalmazkodva a hazai éghajlati 
viszonyokhoz és igényekhez. A körültekintő tervezésnek – például a házak kompakt formája, a helyiségek 
ideális beosztása – és a természetes nádpalló hőszigetelésnek, a nádtetőnek – a dombháznál a földtakarásnak
– köszönhetően mindkét ház energiatakarékos „A” energetikai besorolást kapott.

A dunántúli Gerecse-hegység karéjában, Héreg falu szélén fekszik a Hosszúhegynek nevezett szőlőhegy. 
Szántókkal körülvett, lankás-szelíd domboldal, a Gerecse egyik nyúlványa, amely észrevétlenül 
kapaszkodik a tekintélyt parancsoló, gyönyörű ősfákban és szarvasokban gazdag fő hegyvonulathoz. Közel 
a „vadonhoz”, a régi, többnyire elhagyatott présházakkal tarkított teleksor legvégében fekszik a Szivárvány 
Falunak elnevezett, majdani önellátó ökofalucska központja. A terület a SzuperVályog és PermaKultúra 
Műhely oktató és bemutató területe. A szőlőhegy dél-nyugati lejtőjének tetejére illetve közepére álmodták 
meg a két Búbos Ökoházat.

Bővebben:  https://sokszinuvidek.24.hu/kertunk-portank/2016/03/03/megepulhetnek-az-elso-bubos-
okohazak-magyarorszagon/?fbclid=IwAR0GP33pRIIfgFAsbNdEA4XeSmR4K4pDovz-C3OF-
_hsGRcpQ1QGih5S05c

(Lektori megjegyzés: én több mint 20 éve búbos, nádtetős vályogházban lakom, bár az nem ennyire 
szuper… Kili)

BOLYAVÁRI ESTÉK

Szeretettel meghívunk a 41. évi Bolyavári Esték, csütörtökön este hét órakor kezdődő előadásaira.

2020. Január 24-én Faragóné Bircsák Márta - MŰVÉSZETTEL AZ EGYÜTTÉLÉSÉRT

A holisztikus (a teljességre, az egészre törekvő) szemlélet közös nevezőre hozza a gyermekeket és a 
felnőtteket. 

Témák:
 A holisztikus megközelítés lényege
 Az idegrendszer integrációja/becsatolása (klinikai fejlődésneurológiai alapok)
 Az öt érzékszerv+ a 6. (intuíció/sejtelem)
 A művészetek abszolút/teljes közös nevezőre hoznak bennünket
 Alkalmazott területek a gyakorlatban (Zenés, dalos ringatók, pöttöm néptánc,
 Gyógyeuritmia, színes kotta módszer, Dienes Valéria mozdulatművészete, kerekes székes 
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táncegyüttes, képzőművészeti pedagógiai terápia, jobb agyféltekét erősítő rajzterápia.

Yehudi Menuhin 1993-ban létrehozott egy programot a nemzetek között. A program célja az 
elfogadásra, együttélésre, együttműködésre nevelés a művészetek segítségével. Magyarország is 
részt vesz a programban. Most októberben hét országból jöttek Magyarországra különböző 
művészek a hátrányos helyzetű gyermekek művészetre nevelésének eszmecseréjére. Egy régi 
igazgató munkatársa iskolájába is ellátogattak, ahol már néhány éve alkalmazzák ezeket a 
módszereket. Ez az igazgató kolléga/munkatárs kért meg egy szakmai megalapozó előadásra, mint 
„gyógyító pedagógust”.

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.

BolyaFészek
1067 Budapest, Csengery utca 62/b. fsz. 1.
Távbeszélő: 312-68-77, 06-20/237-33-20,

távlevél: bolyanyo@gmail.com és bolyapo@gmail.com

Minden együttlét váljék egész-ségünkre!

A HÜLYESÉG KORA ÉS A KLÍMAVÁLTOZÁS
"Miért nem mentettük meg otthonunkat, a Földet, ameddig még lehetett?"

Ideje: 2020. január 24. péntek 18.30 – 22.00

Helye: MagNet Közösségi Ház, Budapest, Andrássy út 98.

2009. szeptember 22-én a világ több mint negyvenöt országában egyszerre mutatták be „Hülyeség kora”
című angol filmet, mely a klímaváltozás fontosságára kívánta felhívni a figyelmet.

A filmhez kapcsolódó „Ne légy hülye!” kampány keretein belül a nézőknek, illetve a kampányhoz
csatlakozóknak lehetőségük volt egy petíció aláírására is, mely arra szólította fel a 2009-es koppenhágai

ENSZ éghajlatváltozási klímacsúcs magyar delegáltjait, hogy Magyarország a többi fejlett országgal együtt
2020-ig átlagosan 40%-kal csökkentse az üvegházhatású gázok kibocsátását. Továbbá arra kérték a magyar
képviselőket, hogy álljanak ki amellett, hogy a fejlett országok megfelelő mértékben támogassák a fejlődő

országokat, hogy azok alkalmazkodhassanak az éghajlatváltozás elkerülhetetlen hatásaihoz, tiszta
technológiákat vezethessenek be, és 2015-re teljesen meg tudják állítani az esőerdők irtását.

A film bemutatása óta eltelt több mint 10 év. Elérte a film és a kampány a célját? Változott azóta bármit is a
világ? Mit tettek a világ vezetői az elmúlt években, hogy megfékezzék a klímaváltozást?- ilyen és ezekhez

hasonló kérdésekre keressük a választ ezen az estén.

Meghívott szakértők:
Dr. Pieczka Ildikó - meteorológus, a földtudományok doktora (PhD), az Eötvös Loránd Tudományegyetem

Meteorológiai Tanszékének adjunktusa

Tracey Wheatley - Átalakuló Wekerle Közösségi Szövetkezet tagja, átalakuló közösségek képzője

Az estét moderálja: Anda Géza Pál

A vetítés INGYENES, de adományokat szívesen fogadunk, amivel a költségvetésünket segíthetsz sokkal
kiegyensúlyozottabbá tenni.

A helyfoglalás érkezési sorrendben történik.
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Kárpáti Borzderes bikaborjú

Továbbra is szerető gazdára vár eme szépséges bikaborjú. Oltása, papírjai rendben vannak. Hamarosan 9 
hónapos! Nagyon szelíd, nagyon kezes jószág.

Családi okok miatt áron alul eladó!

Érdeklődni: Zaja Péter T: 30/9742567

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 és a Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési Egyesület.
Tevékenységünket támogathatja anyagilag a Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési Egyesületen 
keresztül: OTP 11743002-29912371
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