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ÉLELMISZER-ÖNRENDELKEZÉS ESTÉK
A jövő farmja - a génmódosítástól az élelmiszer-önrendelkezésig 
filmvetítéssel egybekötött fórum

Időpont: 2015. május 19., kedd, 18.00
Helyszín: DocuArt kávézó (Budapest IX., Ráday u. 18. Erkel u. 15. bejárat az Erkel utcából.)
Részletes program:
1. Filmvetítés: Gazdák egymás közt - az igazság a génmódosított növényekről.
(Michael Hart brit gazda interjút készített egyesült államokbeli gazdákkal, amelyben elmesélik negatív 
tapasztalataikat a génmódosított növényekről.)
2. Filmvetítés: A jövő farmja (Rebecca Hosking, BBC) 3. Előadás/beszélgetés a permakultúráról Schmidt 
István permakultúra tervezővel.
Szervezők: Magyar Természetvédők Szövetsége
További információ: Fidrich Róbert, MTVSZ (1)216-7297, fidusz@mtvsz.hu

MEGÚJULÓ ENERGIÁK NAPJA, KISHANTOS
Ideje: 2015. május 21.
Szervező: A Kishantosi Vidékfejlesztési Központ és a Mezőföld Népfőiskola
Részletes program: 
10.00 – 11.00 Autonóm házak és települési stratégiák
Hogyan építsünk rezsimentes házat? Hogyan tehetjük településünket energiafüggetlenné és autonómmá? 
Egyéni, közösségi és országos stratégiák egy fenntartható és független élet irányába. 
Ertsey Attila – öko építész
11.00 – 12.00 Hogyan lehet településünk energiafüggetlen? 
Felkészülés a Terület- és településfejlesztési pályázatokra. 
SEAP és Smart City tanulmányok készítése.
A SEAP, azaz a Fenntartható Energia Akció Terv adott település energiafelhasználás adataiból indul ki, és 
ebből kalkulálja az adott használathoz tartozó fajlagos értékek figyelembevételével az összes CO2-
kibocsátást. A Smart City tanulmány fő célja a helyi szintű energetikai önállóság megvalósítása. A cél elérését
2050-ig tűzi ki úgy, hogy konkrét fejlesztéseket/beruházásokat nevesít.
Baranyák Zoltán – Goodwill Consulting kft.
13.00 – 14.00 Helyi autonóm energiarendszerek, 1 falu – 1 MW projekt Borsod-Abaúj- Zemplén megyében
Borsod megye cca. 40 településén indult el az 1 falu – 1 MW program, mely távlatilag a települések 
energiafüggetlenségét célozta meg, apró lépésekkel. E lépések kis szél- és napenergia-hasznosító 
berendezésekből, biomassza-kazánokból és elektromos járművekből állnak, melyek mindegyike csak helyi, 
megújuló energiával üzemel
 Dr. Nagy József elnök – Bükk-Térségi LEADER Egyesület
14.00 – 14.30 Tapasztalatok és technikai újdonságok 
A TESLA új Lítium ionos akkumulátorai
Napelemek termék díja, tűzvédelmi kapcsolók
Smart (árnyékra kevésbé érzékeny) napelemek elérhető áron.
Jegesi Sándor – Magyar Napelem Napkollektor Szövetség – Fejér Megyei elnökségi tagja
14.30 – 15.00 A kishantosi napelemes rendszer bemutatása – Jegesi Sándor
15.00 – 16.00 Konzultáció

Részvételi díj 6.000 Ft/fő, mely a szendvics ebédet, kávét és ásványvizet is magában foglalja.
Jelentkezés: Tel: 25/506-020, 30/514-5274, 30/3850-379, Fax: 25/506-021, e-mail: kishantos@enternet.hu
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MAGYAR TERMÉSZET NAPJA - MÁJUS 22. 
Sok jeles nap van már világszerte,  amely a Föld értékeire hívja fel a figyelmet. Rajtunk a sor, hogy mi
magyarok is kiálljunk azért, ami fontos nekünk. Számos ország tett lépéseket az elmúlt években azért, hogy a
fenntarthatóság és természeti értékeik védelme meghatározza a jövőjüket. Most itt az idő, hogy mi magunk is
hallassuk a hangunkat, jelezzük, hogy szükség van a természeti kincseinkre, nemzeti örökségünkre! Ezért
együtt megalapítottuk a Magyar Természet Napját!

A Magyar Természet Napja időpontjául május 22-ét választottuk, amely világszerte a biológiai sokféleség
világnapja is egyben!

Erre  a  napra  sok érdekes  programot  tervezünk.  Budapesten,  a  Margit-szigeten  a  Holdudvar  ad  helyet  a
rendezvénynek, ahol május 22- én, pénteken 10.00-17.00 óra között játszóházak, madárgyűrűzési bemutató,
természeti értékeink kiállítások, természetismereti séta, odúkukucskáló túra és még számos érdekes program
vár  Téged  is.  Ünnepeljünk  együtt,  találkozzunk  május  22-én  a  Margit-szigeten!
További információ: http://www.magyartermeszet.hu/ 

NEMZETKÖZI ÖKOFALU TALÁLKOZÓ, AZAZ A GEN TALÁLKOZÓ
Helyszín: Findhornban, Skócia
Időpont: 2015. július 4.-10.
Az alábbi honlapon olvashattok róla többet (illetve itt találjátok a programot és az árakat is).
https://www.findhorn.org/programmes/559/#.U8jh7FYUNd0
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BOLYAVÁRI ESTÉK
Ígéret hava
Május 22. Nádorfi: Sámán? Varázsló?, Táltos?, Gyógyító?...
Annyi bizonyos, hogy személyét titok lengi körül. Mégpedig olyan titok, amelynek nyitjára nincs ember, aki
ne lenne kíváncsi. Mindazoknak, akik így vannak vele, segítségükre lesz egy könyvújdonság: a „Sámánok,
képek, szertartások „
Május  29. Tóth  Erika:  Rendszerhiba  1.,  avagy  szabadrúgások  a  fejlődő  központi  idegrendszerbe.
Könyvbemutató. 
Gondolkodtunk már azon, hogy miért van ennyi magatartászavaros, szocializálatlan, kezelhetetlennek tűnő
gyerek?  Miért  van ennyi  autista  és  hiperaktív?  Én elgondolkodtam rajta  és  tényfeltáró kutatásaim során
megdöbbentő  tényként  kellett  megállapítanom,  hogy  ipari  mennyiségben  "gyártják"  őket.  Ez  lehet(ne)
véletlen, kellő odafigyelés hiánya, egy eszközös vizsgálati módszer utókövetésének elmulasztása, de lehet
szándékos,  a  nemzetet  ellehetetlenítő  biológiai  fegyver  alattomos  használata  is.  Kik  az  elkövetők?  Ki  a
felelős? Hogyan védekezhetünk, ha meg akarjuk védeni magunkat, családunkat, ismerőseinket, nemzetünket?
Május 30. Berkes Judit és Dencsi Ibolya: Rezgések és sejtszintű információk hatása az emberi szervezetre

BolyaFészek
Időpont: Az előadások este 7-kor kezdődnek.
Helyszín: 1067 Budapest, Csengery utca 62/b. fsz. 1.
Kapcsolat: távbeszélő: 312-68-77, Panni: 06-20/237-33-20, távlevél: bolyanyo@freemail.hu és 
bolyapo@gmail.com

FILMAJÁNLÓ: "Dirt! The Movie"
Gene  Rosow  and  Bill  Benenson  2009-es  filmje  igazi  gyöngyszem!
Megmutatja fizikai világunk komplex és finom egyensúlyát és hogy annak fenntartásában mekkora értéket
képvisel a talaj (föld). A földfelszín nem más, egyfajta (bőr)felszín, érintkezési felület. Élő és lélegző, mi
emberek  mégsem értékeljük  és  nem becsüljük,  mert  folyamatosan  újabb  és  újabb  módokon  pusztítjuk.
Fritjof Capra, Vandana Shiva, Jonh Todd, Pierre Rabhi, David Orr és mások közreműködésével.
Kincses Istvánnak köszönhetően elérhető immár magyar felirattal is itt: 
https://www.youtube.com/watch?v=lvrww8iMl-A
Gerzsány Róbert   facebook.com/gerzsany

FILMAJÁNLÓ: Citizenfour. Laura Poitras filmje 
(feliratos német-amerikai dokumentumfilm, 114 perc, 2014) BAFTA-díj
Vetítés helye: Székesfehérvár, Barátság mozi
Ideje: 2015. május 21., csütörtök 20 óra, május 22., péntek 18 óra
(2015) Legjobb dokumentumfilm, Oscar-díj (2015) Legjobb dokumentumfilm! 
Szereplő: Edward Snowden 
Pointras filmje zsigerileg érezteti velünk az ellenőrizetlen kormányzati megfigyelés veszélyeit, megtekintése 
után másképp nézünk majd a telefonunkra, a leveleinkre, a bankkártyánkra, a böngészőnkre és a közösségi 
profilunkra is. 
A Citizenfourban elkísérhetjük Pointrast és Glenn Greenwald újságírót Hong Kongba, és végigkövethetjük, 
ahogyan Snowden átadja nekik a magánszféra válogatás nélküli, illegális megsértését bizonyító titkosított 
anyagokat. 

HIRDETÉS  TÁRSKERESŐ:
Rőzseanyó GallyApót keres. Lassabban, halkabban, kevesebbet. Sáfrány Dér Zsuzsánna  T: 30/294 0893 
délutánonként.
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A Magyar Élőfalu Hálózat e-hírlevelét      
Szerkesztette: Zaja Péter,      Elérhetőség: namzi@tvn.hu       
Nyelvi lektor: Farkas Judit       Elérhetőség: farkas.judit@pte.hu
Munkánkat támogatja: A Magyar Élőfalu Hálózat és a Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési Egyesület
 A naptár a Szigetköz kalendáriumból való. Készítette: Fűzfa Zoltán
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