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Lassan bontogatja szirmait a tavasz, s nyilván ennek tudható be a jó néhány „gyümölcsészettel” kapcsolatos

program.  Ezek  nagyrészt  a  „Gyümölcsészháló”  programsorozat  keretén  belül  zajlanak  (a  Norvég  Civil

Támogatási Alap anyagi segítségével, s a Göcsej Természetvédelmi Alapítvány szervezésében). Látványos

az a  folyamat, melynek révén az utóbbi években az „alkalmazkodó gyümölcsészet” rohamosan újabb s

újabb embereket hódít meg. Nem véletlen a szoros kapcsolat az Élőfalu Hálózat szervezeteivel, hiszen a

szemlélet teljes mértékben beleillik az elképzeléseinkbe, s hosszútávon megélhetési lehetőséget is biztosít a

gyümölcsészeknek.  S ez így van jól….
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EMLÉKEZTETŐ: VÁLTOZÓ VILÁG

Az MTA szervezésében, neves előadókkal, gyakorlati példákon keresztül keresik a válaszokat a társadalmak
jövőjét meghatározó kérdésekre.

A programok házigazdája Antal Z. László, a Klímaválasz projekt szakértője.  Az ez évi program alcíme: 
"Kertész leszek", mert központi téma a helyi és közösségi szintű ökológiai szellemiségű programok 
bemutatása, ezek eredményeinek és kudarcainak elemzése, és a jövőbeli lehetőségeik megvitatása. Ezek 
azért különösen időszerű témák napjainkban, mert egy lehetséges társadalmi választ adhatnak az ökológiai,
és akár az éghajlati válságra is. Ez arra is utal, hogy a jelenlegi helyzetben - amikor a párizsi klímacsúcs 
után, ahol az érdemi nemzetközi megállapodások esélye minimálásra csökkent -, az időjárás változásai 
miatt várható társadalmi változásokra fel kell készülnünk. Ennek a felkészülésnek az egyik, 
Magyarországon megvalósítható lehetőségét mutatják be azok a helyi és közösségi szintű programok, 
amelyek célja, hogy az emberek újból közelebb kerüljenek természethez.

Részletes program:

Minden hónapban egy hétfő este hangzanak el az előadások 5 és 8 óra között.

Helyszín: MTA Könyvtár és Információs Központ Konferenciaterme
(Budapest V. ker., Arany János utca 1. II. emelet)

Március 21. Nobilis Márió: Az „Áldott légy” enciklika üzenete a helyi közösségek számára

Bemutatkozó pr. : Visnyeszéplak, mint „Élőfalu” /Füszfás Balázs és Zajáné Elek Anikó

Április 25.  Kükedi Zsolt: Városi öko közösségek

Bemutatkozó pr.: Szekszárd, a klímabarát település

Május 23.  Kajner Péter: Fenntarthatósági kezdeményezések falun

Bemutatkozó pr.: Egy falusi közösség.
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GYÜMÖLCSÉSZ NAP, SZENNA

Ideje: 2016. március 20.
Tervezett program:
Oltásbemutató Szani Zsolttal és a visnyeszéplaki gyümölcsészekkel
Szani Zsolt előadása: Gyümölcsfák szaporítása gyakorlati szemmel, és a népi tapasztalat a Kárpát-
medencében.

Gyümölcsfa ültetés a skanzenban
Gyümölcsmustra: téli almák kóstolása, azonosítása (vezeti: Szani Zsolt és Zaja Péter)

Gyógynövényes előadás.   Gombaismeret bemutató.
Helyi termékek vására, népi játékok gyerekeknek.

Ökumenikus istentisztelet.
S „valami” főni fog a bográcsban...

A Gyümölcsésznap a „Gyümölcsészháló” program keretében, a Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési 
Egyesület szakmai segítségével, a Lázi Dombi Kulturális Egyesület szervezésében valósul meg. A 
„Gyümölcsészháló” program gazdája a Göcsej Természetvédelmi Alapítvány.

Bővebb tájékoztatás: Berecz András: <berecz.andras@kapos-net.hu>

GYÜMÖLCSÖZŐ ÖRÖKSÉGÜNK: OLTÓNAP 2016.március 12.

Helyszín: Somogyvámos, IKSZT (Művelődési Ház)

Program:

10:00 Köszöntő, Dékányné Károly Marianna, polgármester, Somogyvámos

10:10 Előadás a hagyományos gyümölcsészet jelentőségéről, Lázár Péter, Göcsej Természetvédelmi Al.

10:50 Jó gyakorlatok: Gyümölcsészet egy falu életében, Lantos Tamás, polgármester, Markóc

11:30 Gyümölcsöző örökségünk, Somogyvámos tájfajtái, Pőcze Vilmos Öko-völgy Alapítvány

12:00 Helyi termék büfé és zöldség-virág magbörze

13:00 Régi tájfajták oltása képzéssel, bárki „szakértővé” válhat

14:00 Séta a faluban, gyümölcsfák nyomában

Bárki hozhat oltóvesszőt, vetőmagot a fajtacserékhez!

Az oltáshoz szükséges alanyokat és eszközöket biztosítjuk. Minden résztvevő 1 oltványt hazavihet.

A gyümölcsész háló program keretében az „Oltónapot” szervezi: Kárpát-medencei Gyümölcsész 
Hálózat, Somogyvámos Községi Önkormányzat, Öko-völgy Alapítvány

"OLTÓGALLYAK NYOMÁBAN" XI. Metszési gyakorlat

Időpont: 2016. március 5. szombat 12.00 óra 

Helyszín: Budakeszi Erdészet, Gyümölcsös gyűjtemény, a Zsámbéki-medence Tündérkertje

Előadó: Magyar Lajos  http://www.uni-corvinus.hu/index.php?id=p1601839 

Téma: a metszés gyakorlati ismeretei

Megközelíthető:
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- autóbusszal: a Széll Kálmán térről induló és Budakeszin több helyen megálló
  795 számú távolsági busz megáll a Budakeszi Erdészet bejáratánál
- autóval: a Budakeszi és Telki közötti úton, Budakeszitől kb. 3 km-re balra, az útról jól látható egy 
fából faragott muflon szobor és a buszmegálló.

A képzés a Pilisi Parkerdő Zrt. és az Öko-forrás Alapítvány együttműködésében valósul meg. 

Jelentkezni lehet: az onkepzokor@t-online.hu e-mailcímen.
A részvétel díjtalan, kérjük, részvételi szándékát jelezze az onkepzokor@t-online.hu címen!

MEGHÍVÓ: Oltónap Orfaluban
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EMLÉKEZTETŐ: KÉPZÉSEK KISGYŐRBEN

Helyszín: Kisgyőr, Természet Háza
Szervező: Rónaőrző Természetvédelmi Egyesület

“LEGYEN FENNTARTHATÓ A HÁZTARTÁSUNK” ÖKOanyu képzés

Zöld-háztartás, házi tisztítószer és kozmetikum készítés
Időpont: 2016. március 19.  10:00 óra

Zöld háztartást vezetni nem egyszerű. A lakás kialakítása, berendezése, a napi rutinokhoz kapcsolódó 
eszközök használata számos olyan kihívást rejtenek, amelyeket érdemes tízszer átgondolni és csak utána 
lépni. Milyen szempontok segíthetnek, hogy törekvésünk ne vigyen tévutakra bennünket?
Mit érdemes és miért magunknak előállítani? Lehet a háztartásunk egyszerre takarékos, gondos, egészséges
is?

A program ingyenes, de a korlátozott létszám miatt bejelentkezést kérünk! Legkésőbb március 10-ig
várjuk  a  jelentkezéseket  a  ronaorzo@gmail.com  e-mail  címen!  A  résztvevők  jelentkezését
visszaigazoljuk!

“ZÖLDÍTSÜK KERTÜNKET” – BIOKERTÉSZ NAP KISGYŐRBEN

Időpont: 2016. április 16.   10:00 óra

Hogyan tudjuk megfigyelni, hogy mire van szüksége a kertünknek? Milyen növény-társításokkal lehet az 
eredményes termény hozamot elősegíteni? Melyek azok a módszerek, melyekkel a legkevésbé zsaroljuk ki 
földünket? Miért fontos, hogy fenntartsuk a körforgást s visszaadjuk az Anyaföldnek azt, ami általa termett?
Olyan kérdéseket igyekszünk megválaszolni közösen, melyek segítik, hogy a kertben töltött idő élménnyé 
váljon, s a munka mellett szemet is gyönyörködtessen.

A nap folyamán, beszélgetünk a komposztálásról, gyógynövénytermesztésről – felhasználásukról, 
aszalásról, permakultúráról – biokertészetről, s ezt az egészet megfűszerezzük egy ehető – vadnövényekből 
készült étellel, például egy gyógynövény salátával.

Bővebben: +36-30-2999940, E-mail: ronaorzo@gmail.com

AGROHOMEOPÁTIÁS NÖVÉNYVÉDELEM vegyszermentes lehetőségek a gyakorlatban

A kétnapos programon előadóink a fenntartható mezőgazdaság tükrében bemutatják az 

agrohomeopátiás készítményeket és felhasználási területeiket, amelyek innovatív megoldást 

nyújtanak a vegyi növényvédő szerek helyettesítésére.

A program időpontjai és helyszínei:

2016. március 21.: Szent István Egyetem I. előadó (2100 Gödöllő, Páter. K. u. 1.)

2016. március 22.: Herman Ottó Konferencia Központ (1223 Budapest, Nagytétényi út 190.)

 Az előadások nyelve angol, magyar fordítással. Meghívott előadó: Majda Ortan, okleveles 

agrármérnök, szaktanácsadó.

Részletes program: http://www.hoi.hu/node/596097

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött a korlátozott résztvevői létszám miatt.

A regisztráció határideje: március 17.
További tájékoztatás: ujj.apolka@mkk.szie.hu
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Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek XXVI. Országos Találkozója, 
azaz a Zöld OT

Ideje: 2016. április 29. – május 1.

Helyszín: Őriszentpéter

Szeretettel várunk Őriszentpéteren, az Országos Találkozón. Örülnénk, ha részt vennél a teljes találkozón, 

ami a táj megismeréséről, szakmai beszélgetésekről, baráti, közösségi együttlétről és együttgondolkodásról, 

a helyi kultúráról, ismerkedésről, vagyis a találkozásokról szól.

Országos Találkozó programja: http://zoldcivil.hu/orszagos-talalkozo/2016-2/program/

Korlátozott anyagi lehetőségeink miatt az első 400 jelentkezőnek tudjuk az alább megadott kedvezményeket

biztosítani, ezért jelentkezz mielőbb!

Minden résztvevő, így a gyerekek számára is külön regisztrációs lapot kérünk kitölteni.

Életkori kedvezmények:

A kedvezmények alapjául szolgáló születési dátum a helyszíni regisztráció során ellenőrzésre kerül.

• 0-3 éves (2013-ban vagy utána született) résztvevő: Minden ingyenes számára*.

• 4-28 éves (1988-2012 születésű) résztvevő: Az egyes költségekből 50- 66% kedvezményt kapsz.

Határontúli magyarok kedvezménye:

A Magyarországot körülvevő országokból érkező, határontúli magyar vendégeink a fiatal résztvevőkhöz 

hasonló 50-66% kedvezményt* kapnak egyes tételekből.

Alap kedvezmény:

A részvétel költségeit csökkentendő minden résztvevőnek 33% kedvezményt* ajánlunk egyes tételekből.

Az életkori, vagy határontúli kedvezményekben nem részesülő OT delegáltak, valamint a szavazati joggal 

regisztráló civil szervezeti képviselők vagy meghatalmazottjaik számára a 2.000 Ft-os regisztrációs díjat 

elengedjük. Cserébe annyit kérünk, hogy a plenáris üléseken vegyenek részt a civil szervezeti képviselők 

(vagy meghatalmazottjaik).

Amennyiben önkéntesként munkáddal segítenéd az Országos Találkozót, a regisztráció előtt vedd fel a 

kapcsolatot velünk: ot-onkentes@zoldcivil.hu. Az önkéntesek további kedvezménnyel, akár ingyenesen 

vagy minimális összegért vehetnek részt a találkozón.

Technikai tájékoztatás: http://zoldcivil.hu/orszagos-talalkozo/2016-2/technikai-infok/

AJÁNLÓ: Economics of Happiness Local futures azaz Helyi jövők

1993-ban jártam először a Schumacher College-ban (Anglia, Totnes, Devon). Itt találkoztam Helena 
Norberg-Hodge-dzsal, akinek "Ősrégi jövendők, mit tanulhatunk Ladakh-tól" című kurzusán vettem részt. 
Olyan nagy hatással volt rám a könyv és a belőle készült film, hogy úgy gondoltam, hazánkban is meg kell 
ismertetnem. Akkor sikerült a film magyar változatát elkészíteni, ami többször ment különböző televíziós 
programokon, sok-sok előadást tartottam a témában, és számos kópiát készítettem belőle. Azóta a könyv 
magyar fordítása is megjelent Stern Gabriellának köszönhetően.

Helenával kapcsolatban maradtam, így került el hozzám új filmje a "Helyi jövők". Szervezete az Ökológia 
és Kultúra Nemzetközi Társasága külön mozgalmat hozott létre a helyi kezdeményezések támogatására. 
Úgy gondolják, hogy a filmet nem teszik fel az internetre, inkább azt szeretnék, ha kis közösségek néznék 
meg közösen, és utána beszélgetnének a "lokalizáció" helyi lehetőségeiről.
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A film már több helyre eljutott, ha valaki szeretne közösségi vetítést szervezni, írjon Helenáéknak (link 
lentebb) vagy nekem (ronaorzo@gmail.com), és eljuttatok neki egy másolatot. A vetítésről majd röviden be 
kell számolni az angol szervezetnek (illetve felteszik a programot honlapjukra, tehát előtte érdemes 
értesítést küldeni).

A filmről helyettem szóljon itt az egyik vetítésünk (Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzat 
Környezetvédelmi Bizottsága) után született Facebook bejegyzés:

"A globalizáció jelenleg visszafordíthatatlannak tűnő folyamatokat indított el. A mai napon ennek a 
jelenségnek a gazdasági, társadalmi, kulturális hatásairól beszélgettünk. Hogyan kapunk "előrecsomagolt 
identitást" a multinacionális cégektől? Hogyan torkollanak az urbanizáció okozta konfliktusok 
terrorizmusba? Hogyan veszíti el a mezőgazdaság az értékteremtő erejét? Milyen megoldásokat találhatunk 
erre? Lokális jövőképek: helyi energia, lokális gazdálkodás, identitásunk megőrzése.

További tájékoztatás: http://www.localfutures.org/   "

Gyarmathy István, Rónaőrző Természetvédelmi Egyesület

AZ ELLOPOTT FOLYÓ NYOMÁBAN dokumentumfilm

Szeretnénk szíves figyelmedbe ajánlani egy környezetvédelmi alkotás, "Az ellopott folyó nyomában" című 
tényfeltáró dokumentumfilm díszbemutatóját, mely március 21-én, 19 órakor kerül vetítésre a Toldi 
Moziban.

A film, indiai érintettsége miatt a Delhi Filmfesztiválon a legjobb természetvédelmi alkotások közé került. 
Az alkotó valódi célja azonban nem a győzelem volt, hanem az, hogy a Jamuna folyó példáján keresztül 
minél részletesebben feltárja, és minél szélesebb körben felhívja a figyelmet a Földünket sújtó ökológiai 
katasztrófára.

A bemutatót szervező Krisna-hívők Közössége a film vetítésével és az azt követő rövid szakmai fórummal 
hangsúlyozni kívánja a természet és a természetes vizek védelmének fontosságát, valamint azt, hogy a 
környezetet érő szennyezés globális krízishez is vezethet, mely ellen egyéni, közösségi és intézményi 
szinten magunk is tehetünk konkrét lépéseket.

A díszbemutatón a témához kapcsolódó rövid előadások megszólalói:

Dr. Danka Krisztina, a film rendezője,

Dr. Hajósy Adrienne geofizikus mérnök,

Pőcze Vilmos, Krisna-völgy környezetgazdálkodási igazgatója.

Előzetes: https://www.youtube.com/watch?v=pjnjtSEx2YM 

Jegyek rendelhetők:http://toldimozi.hu/mozimusor?het=2016-11#mozimusor-lapozo

„ONE DAY IN TAMERA” - Egy nap Tamerában

Elkészült legújabb rövidfilmünk, ezúttal a portugál önfenntartó közösség, Tamera volt a téma. A 

filmben megszólalnak a közösség lakói, akik bemutatják, mikén tették az eredetileg száraz területet 

lakhatóvá, miként hoztak létre organikus biogazdálkodást, miként hasznosították a biogázt és a Nap 

energiáját, és milyen módon szervezték meg a tagok közös életét, együttműködését.

A riportfilmet ajánljuk mindenkinek, aki keresi az alternatív életstílusokat, aki szeretne új 

megoldásokra lelni a fogyasztói társadalom és a városi lét mellett. Tamera története példaértékű, mert
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sikerült létrehoznia egy olyan közösséget, amely teljesen önfenntartó módon működik, s amelynek 

tagjai egymással és a külvilággal együttműködve, egymást támogatva fejlődnek.

Panni és Endi

KIADÓ HÁZ ÓPUSZTASZEREN

Ópusztaszeren a Vackor Környezet- és Természetvédelmi Egyesület közösségi házának szomszédságában,
kiadó  ház  keresi  lakóit.  Várjuk  azon  lelkes  családok jelentkezését,  akik  egy fenntartható  életmód  és  a
természet szeretete iránt elkötelezettek és keresik a kezdő lépést vidéki életük megvalósításához. A Szeri
Ökotanyák Szövetsége (SZÖSZ) ebben már nagy tapasztalattal rendelkezik, így a kezdő lépéseket mi is
szívesen segítjük. Részletekkel az alábbi e-mail címen szolgálunk: torokrisztina@gmail.com
Szeretettel: Törő Krisztina és Nagy Tamás

A Magyar Élőfalu Hálózat e-hírlevelét      
Szerkesztette: Zaja Péter <namzi@tvn.hu>  
Közreműködött: Gyarmathy István
Lektor: Kilián Imre <kili@gyurufu.hu>
A naptár a Szigetköz kalendáriumból való.   Készítette: Fűzfa Zoltán
Munkánkat támogatja: A Magyar Élőfalu Hálózat és a Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési 
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