MÉH e-HÍRLEVÉL
82. szám, 2017. február 24.

A TAVASZ ILLATA
Már elég beleszippantani a február végi levegőbe, hogy érezzük a ránk törő tavasz illatát. Az erdőt járva ittott már a medvehagyma keskeny, hegyes levélkéi is elő-elő tünedeznek. Itt az ideje a kerti munkáknak!
Ennek fényében készült a mostani hírcsokor. Mindenekelőtt azonban egy részletes beszámolóval a
Krisnavölgyi Téli Élőfalu találkozóról.
Régi hírleveleinket itt olvashatjátok: http://www.elofaluhalozat.hu/e-meh.php
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SZUBJEKTÍV ÉLMÉNYEK
XVI. TÉLI ÉLŐFALU TALÁLKOZÓ 2017.02.10-12, ÖKOVÖLGY - SOMOGYVÁMOS

Zaja Péter utólagos felkérésének szeretnék eleget tenni, miszerint az idei téli találkozóról írjak egy kis
beszámolót. Jegyzeteket nem készítettem, ezért emlékezetemre hagyatkozom.
Köszönet Krisna-völgy lakóinak, hogy lehetővé tették számunkra a téli találkozót, amely megrendezése
mindannyiunk számára fontos. Növeli a közösség érzését, és ez elősegíti a még termékenyebb, kitartó
munkát, a fejlődést az egymástól távol élő ökoszemléletű települések és az új kezdeményezők számára.
A programok nagyobbrészt a somogyvámosi Művelődési Házban voltak, szállást a közeli vendégházban
kaptunk. Itt szeretném megköszönni mindenki nevében vendéglátóinknak a velünk való törődést és a
programok zökkenőmentes lebonyolítását. A meghirdetett programokat pontos időben, színvonalas
tartalommal, barátságos hangulatban vezette Pőcze Vilmos (Pártha dász) és Barsi Attila (Rádhakanta dász)
valamint segítette több, itt név szerint nem említett Krisna-völgyi lakos. A téli találkozó feltételeit mindig is
nehezebb teljesíteni, mint a nyáriét.
Az időjárás kedvezett nekünk. Az idén kivételesen kemény a tél, de éppen erre a hétvégére kissé megenyhült.
A nappali fagypont körüli hőmérséklet és némi napsütés tette kellemesebbé az eseményeket.
A péntek esti oldott beszélgetés, ismerkedés, régi barátok találkozása, finom vegetáriánus vacsora jó
hangulatot teremtett a következő napokhoz.
Szombat délelőtt bemutatkoztak az ökofalvak. Ebben a beszámolóban az nemrég alakult, vagy alakulóban
levő közösségekre szeretnék hangsúlyt fektetni.
Kisberény
A Balatontól mindössze 16 km-re lévő 200 fős kis falucskába néhány ökoszemléletű család költözött. Négy
fővel képviseltette magát, az elsősorban növénytermesztéssel foglalkozó szociális szövetkezetben is
összedolgozó lelkes csapat. Szövetkezetükről igen pontos előadást hallottunk. Somogyvámostól kb. 10 km-re
vannak, sok mindenben, így az áruértékesítésben is együttműködő segítséget kapnak a tapasztalt
völgylakóktól. Önkénteseket, beköltöző családokat szívesen fogadnak.
Lókút
Ez a falucska egy Veszprémtől 20 km-re, északra fekvő 500 fős település, fogyatkozó magyar és német
nemzetiségi lakossággal, de fokozatosan kiegészülve a Veszprémből kiköltöző illetve nyaralóként
ideérkezőkkel. Több család is érdeklődik az életmódváltás iránt.
Messze legelkötelezettebb Zsoldos Éva – Vica és családja, akik a 2014-es téli találkozó tartását is magukra
vállalták, röviddel azután, hogy megtelepedtek a községben. Gazdaságuk lassan túlnövi a családi kereteket:
tartanak 20 kecskét, lovakat, teheneket, disznókat, baromfikat. Ha SOS segítő angyalok helyet keresnek, jó
helyen kopogtatnak. Önkénteseket, beköltöző családokat szívesen fogadnak, ismervén a helyi
telekviszonyokat a ház kiválasztásban is tudnak segíteni,.
Vicáék kislánya hamarosan iskolába kerül, így hasonló korú gyerekek iskoláztatásában is lehetne helyben
összefogni. Erről pontosabbat tőlük érdemes kérdezni.
http://kozossegek.atalakulo.hu/tegy-termeszetes-elet-es-gyermekneveles-alapitvanyt-lokut
Nyim
Siófoktól 15 km-re délre fekvő 300 fős, szintén öregedő falu. Talán, a pár éve odaköltöző elszánt, a
mozgalomban méltán ismert fiatal társaság fog ezen változtatni. Sok sikert! Egyelőre a faluban található üres
házakból vásároltak, de több tízhektáros saját területen, új lakóterület kialakítása is tervükben szerepel. A
vegyszermentes biogazdálkodást nem is kell külön említeni, az a részletesen most nem bemutatott, régebbi
élőfalvaknál is kezdettől fogva alapvető, a nyimi közösség is kiemelt figyelmet szentel ennek a nagyon fontos
környezetvédelmi és embert szolgáló tevékenységnek.
Anasztázia tanításain szerveződő Családi Birtok Település.
Egyelőre még budapestien élő szerveződő közösség, amelyik hozzájuk hasonlóan gondolkodó családokat és
embereket keres. Szeretnének a természettel összhangban élni.
Számomra ők voltak a találkozó igazi tavaszhírnökei, újoncai, vezetőik Beró Éva és Beró Szilárd
pribievi@hotmail.com
Agostyánt Czumpf Attila, Visnyeszéplakot Zaja Péter, Máté László és felesége, Drávafokot Lantos Tamás és
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felesége, Szeri Ökotanyák Szövetségét Nagy Tamás képviselték. A tőlük megszokott módon, az évtizedes
értékes tapasztalatok továbbadásával. Az ott folyó munkáról az eMÉH hírlevelekben olvashatunk.
(Gyűrűfű, Nagyszékely, Magfalva, Galgahévíz, Gömörszőlős, Máriahalom, Németbánya most személyesen
nem képviseltette magát, de az ott folyó munka, eredmények többször elismerő említésre kerültek.)
Szombat délután Krisna-völgyben, négy tematika mentén lehetett vezetett bemutatókon részt venni. Magam
az élelmiszer feldolgozás, az önellátás, és kereskedelmi célú termékek előállítása témakörrel kezdtem. A
NÉBIH előírásainak is megfelelő színvonalú, 130 fő ellátásán felül, még eladásra is gyártó berendezéseket
láttunk.
A tehenészetben megnézhettük a ZEBU nevű, nem mindenki által ismert, Indiában őshonos
szarvasmarhafajta egy bika példányát, amely élettanilag nagyon eltér európai rokonától. A képzett
állattenyésztők ezt pontosabban le tudják írni. Mint gépészmérnök, hadd maradjak annyiban, hogy
kismértékben a teve módjára tűri a szomjúságot. Amikor nyári 30 °C-nál az összes hazai igavonó kidől a
munkából, a zebu még további tíz fokot is elvisel teljes terhelés mellett.
A nádágyas szennyvíztisztító, az ökrökkel megoldott szántás, az önellátást és vendéglátást szolgálja. Krisnavölgyben évi húszezer látogató fordul meg, ahol vallási hovatartozás nélkül fogadnak látogatókat,
gyakornokokat, útkeresőket.
Szombaton este Kajner Péter tartott részletes, elemző diaelőadást az ismertebb ökofalvakról, több féle
csoportra felosztva a fő jellemzők szerint. Mint tudjuk, minden egyes élőfalu más és más, ennek oka többek
között az eltérő természeti, tulajdonviszonyi, személyi összetételi adottságok. De ez véleményem szerint
inkább előny, mert egyfajta biodiverzitást jelent.
Az elhangzott hozzászólásokból, kisebb körben elhangzott beszélgetésekből szeretnék néhányat kiemelni:
Gyüttment fesztivált 2016-ban is a Nógrád megyei Bercel község határában, Csobánkapusztán került
megrendezésre. Itt több élőfalvas előadás is elhangzott. Többen javasolták, hogy 2017-ben a teljes négy nap
alatt legyen képviselete az élőfalvaknak előadásokkal és tanácsadással. Itt sok ember megfordul, ezért több
önkéntes segítő jelentkezésére lehetne talán számítani. Továbbá sokan vannak olyanok, akik még csak az út
elején tartanak, és a helyes irány kiválasztáshoz kaphatnának impulzust.
(Saját megjegyzés: Az otthoni munkavégzés helyett az idejüket ott töltők részére szerencsés lehetne
valamilyen pályázati pénzből támogatást nyújtani.)
FB közösségi médiában való MÉH megjelenés Zsoldos Éva – Vica felvetése volt. A korszellemet figyelembe
véve ez mindenképpen hasznos lenne, a fiatalok ott érhetők el könnyen. Hogyan is várhatnánk, hogy ÉH
hírlevélre bejelentkezzenek, vagy egy nyári találkozóra eljöjjenek, ha az egész mozgalomról nem is tudnak?
Már csak az a kérdés, ki tudja ezt elvállalni? A körünkben felnövekvő fiatalok és esetleg e témakörben
diplomamunkát, doktori munkát író fiatalok együttműködésében látom magam részéről a lehetőséget.
50 órás érettségihez szükséges közösségi munka. A fogadó helynek erre szerződést kell kötni a tanulók
iskolájával, (előzetes akkreditáció is feltétel).
Agostyán TEA alapítványnál töltötte le a kisebbik fiam, 9. osztályt követő nyári szünetben, a kötelező
gyakorlatot, élményekkel és értékes tapasztalatokkal gazdagodva, mindkét fél kölcsönös megelégedésével
telt el. Első kézből tudom javasolni más szülőknek is, a szorgalmi időszakot egyáltalán nem terhelő
megoldást. Labancz Györgyi javaslata, hogy egy 15-17 éves tanuló vigyen magával egy osztálytársat, barátot,
nálunk is nagyon bevált. Szabadidőben az egykorú fiúk nem unatkoztak, szállásuk, étkezésük térítés
mentesen, jó színvonalon biztosítva volt.
Elektronikus hírlevél 2 hetenkénti megjelenése
Kisebb körben elhangzott, hogy 3-4 hetenkénti megjelenés megfontolandó. Kellő számú cikk megíratásához,
beérkeztetéséhez, szerkesztéséhez, tördeléséhez, fotók összeválogatásához, lektoráláshoz nagyon szűk a két
hét. Másrészről elhangzott, hogy többen, akik a régi negyedévenkénti hírlevelet bibliaként betűről betűre
elolvasták, a kéthetenkéntieknek nem érnek mindig a végére, és ha megcsúsznak, már ott az új szám, így
aztán a régebbit már nem nyitják ki. Ezáltal a készítők áldozatos munkája is kis részben veszendőbe mehet. A
negyedévenkéntivel az volt a gond, hogy nem lehetett benne az aktuális programokat gyorsan közzé tenni.
Tehát egy optimális gyakoriságot kellene megtalálni.
Hirdetések. Felmerült, hogy a hírlevelek végén legyen erre rendszeres rovat, igaz eladó borjú vagy lakóház
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idáig is előfordult hirdetésben. (Nagy vitát kavarhat, de lehet mérlegelni, hogy a hirdetés egy jelképes
összegért pl. 500 Ft/10cm2 kerüljön, ami adományként való beérkezése lehetne egy könyvelés és adómentes
hozzájárulás a lap fenntartásához.) Ami sokaknak helyfoglaló kacat, az egy üres házba kiköltözőnek induló
elsősegély lehet. A talentum kör mintájára esetleg ahhoz becsatlakozva, történhet az elszámolás talentumban
is, ez egy órai munka egyenértékre fordítható le. A talentum kör pár éve megtudakolta, hogy évi 700.000 Ft
csereértékig nem adóköteles az ilyen „kereskedelem”. Akár a MÉH honlapján is lehetne, egy keres-kínál
adatbank. A közeli cseréket spontán, míg a távolról indulókat pl. találkozókon lehetne külön szállítási
ráfordítás nélkül lebonyolítani.
Az eltelt három nap töltekezés volt számunka, mert a közösségi egység érzésében megerősödtünk, tanultunk
egymástól, új elgondolásokat és megoldásokat ismertünk meg, betekintettünk Krisna-völgy
biogazdálkodásába és együtt kerestük az előrelépés módjait.
Már most várjuk a nyári találkozót, ami ……… településen lesz.
(A kipontozott helyre várjuk a helyes megfejtést. A legjobb megoldás, ha a rejtvényfejtő a saját településének
nevét küldi be. A rendezés joga lesz maga a főnyeremény.)
Szabó Miklós

111szabo.miklos@gamil.com

A szervezők (Krisnavölgy) által készített képriport a találkozóról:
http://okovolgy.hu/pezsgo-szellemi-egyuttlet-a-xvi-teli-elofalu-talalkozon/
Az Élőfalu Találkozó kapcsán rádiós beszélgetés készült Pártha dásszal (Pőcze Vilmos),
http://okovolgy.hu/milyen-lehet-okofaluban-elni-radios-beszelgetes/

METSZÉSI TANFOLYAM
Közkívánatra, metszési tanfolyamot tartunk gyümölcsészeknek
Helyszín: Zalaszabar, Kossuth u. 20. alatti kertben.
Ideje: 2017. március 4 vagy 5-én időjárástól függően
A pontos napot előtte 3-4 nappal rögzítjük.
Időtartam egy nap 9-16 óra között fél óra ebédszünettel.
Metszőollót mindenki hozzon magával!
Oktató: Bicskei Deján Kende okleveles kertészmérnök, gyümölcsész.
Témák: fiatal és termő fák minimális alakítása, gondozása, öreg fák felújítása.
Részvételi díj: 10 fő esetén 3000 Ft/fő, max. létszám 20 fő
Ebéd, egy tál meleg étel: 500 Ft/fő rendelhető előre.
Jelentkezés: Darázsi Zsolt darazsizsolt@zelkanet.hu T:0630-520-5968

AZ EMBER ÉS KÖRNYEZETKÍMÉLŐ KERTMŰVELÉS ALAPJAI
Mélymulcs a gyakorlatban
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.
Két képzést hirdetünk, melynek időpontjai:
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2017. március 18-19. (szombat-vasárnap) vagy
2017. április 1-2. (szombat-vasárnap)
Az érdeklődőket szeretettel várjuk Gömörszőlősön, a választott szombaton délelőtt 10 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 képzés részvételi költsége 15.000 Ft, mely tartalmazza a résztvevők szállás- (3-4 ágyas szobákban) és
étkezési költségét, valamint a képzés díját.
Részvételi szándékát kérjük, jelezze az itt megadott elérhetőségek valamelyikén:
Vigh Andrea E-mail: rea.vigh@gmail.com
Telefonszám: 0620/407-6875

VISNYESZÉPLAK
A fergeteges farsangi mulatság után (ennek részletei hamarosan a honlapon: http://visnyeszeplak.hu/) nálunk
is kezdődnek a (tavaszi)munkás hétköznapok.
Ennek kertészeti részében segít majd minket Baji Béla március 7-9 között.
A vele való nyilvános beszélgetés (a kertről, permakultúrás szemléletről stb):
március 7-én 19 órakor lesz a Faluházban!!! Az előadás ingyenes, de adományokat elfogadunk!
GYÜMÖLCSÉSZ NAP ÉS KÉPZÉSEK SZENNÁN
Helyszín: Szenna, Falumúzeum
2017. március 18. 9 – 13 óra: Lantos Tamás: Alkalmazkodó gyümölcsészet és családi önellátás a
gyakorlatban
2017. március 24. 15 – 19 óra: Dr. Gonda István: Gyümölcsfák metszése az „alkalmazkodó
gyümölcsösben” elmélet, gyakorlat.
2017. március 25. Gyümölcsész Nap a Szennai Skanzenban
11 óra: Dr. Gonda István: Gyümölcsfák termesztése kiskertben, metszés vadalanyon nevelt fák
esetében.
13.30-tól bemutató metszés Gonda Istvánnal
15 órától gyümölcsmustra: téli almák

Zaja Péter vezetésével

Egész nap: Mag és oltóvesszőbörze. Kézműves termékek vására.
Részvételi díjak: 1500 Ft/alkalom. Aki mindkét alkalmon részt vesz: 2500 Ft
A képzésen résztvevők ingyen vehetnek részt a március 25-i Gyümölcsész napon!!!
Szervező: A Lázi Dombi Kulturális Egyesület és a Szennai Skanzen , a Visnyeszéplaki Faluvédő és
Közművelődési Egyesület közreműködésével.
Részletek: Berecz András villámlevél: berecz.andras@kapos-net.hu T: 30/364 2603
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Az Európai Ökofalu Hálózat (GEN) 1 évre szóló EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) projekt lehetőséget
kínál magyar, 18-30 éves fiataloknak, helyileg az egyik legnagyobb múlttal rendelkező ökofaluban, a skóciai
Findhornban. Egyedülálló lehetőség a tanulásra a téma iránt érdeklőknek.
Részletek: https://drive.google.com/file/d/0B6pRQeBi2XJHcG5wS2xWUlc2Qm8/view
És facebookon:
https://www.facebook.com/GlobalEcovillageNetwork/photos/a.192019010981380.1073741829.1917831743
38297/619078618275415/?type=3
Jelentkezési határidő: február 28.
MAGBÖRZE HELYSZÍNEK SZERTE AZ ORSZÁGBAN
http://www.maghaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=74:magborzek2017&catid=13:hir&Itemid=106
Térképpel s egyéb tudnivalókkal.

KOMPOSZTMESTER KÉPZÉS - MISKOLC
Időpont: 2017. március 4-5 (szombat, vasárnap), 9-17 óra között
Helyszín: Ökológiai Intézet Alapítvány, Miskolc, Kossuth utca 13. 1 emelet.
Képzésvezető: Kökény Attila
A csoport száma korlátozott (20 fő), ezért kizárólag előzetes jelentkezés alapján lehetséges a részvétel:
info@zoldkapcsolat.hu.
Részvételi díj: 3000 Ft/fő
Jelentkezési határidő: 2017. március 1.
Miről szól?
A két napos kurzus során megismerjük a talaj táplálékháló koncepcióját.
Megismerjük a táplálékháló résztvevőit, tevékenységüket, összefüggéseket az együttélésükben.
Megértjük a változatosság fontosságát a talajszint alatt és felett.
Megismerjük a termokomposztálás folyamatát elméletben és gyakorlatban kézi forgatásos módon.
A nagyvárosi kertészek számára is alkalmas receptúrákat rakunk össze, megtanuljuk a készülő komposzt házi
vizsgálatának módszereit. "Városi" alapanyagok (hiedelmek, pl. diólevél?)
Közösen komposzt halmot készítünk. Megtanuljuk a komposztot mérni, nedvesíteni, forgatni, majd a kész
komposztot használni.
Talajtakarás, komposzt helyes felhasználása.
Megtanuljuk a kiváló minőségű komposztból a komposzttea készítését, használatának módját, lehetőségeit.
Megismerjük a gilisztakomposzt készítését.
Áttekintjük az alomszékek helyes működtetésének folyamatát.
Háttér:
Miskolcon 10 év alatt közel 4000 kertbarátot vontunk be házi komposztálási programunkba. A hulladék
megelőzését szolgáló szerves anyag hasznosítás a kertbarátok számára a talajmegújítás legjobb eszköze.
Jobb termés, hatékonyabb tápanyag és vízellátás és számos haszon remélhető a megfelelő komposztálási
eljárás alkalmazásától. Egyre többen alkalmazzák a komposztálás, talajtakarás különböző módszereit, vagy
éppen az alomszék produktumát is a kiskert talajának szolgálatába állítják. Képzésünk valamennyi témában
lehetőséget nyújt újabb ismeretek megszerzésére.
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BOLYAVÁRI ESTÉK
Március / Kikelet hava 3-án: Bérczi Szaniszló / Ősi fogalmak alkotása, ősi fizika
„A fogalmak fejlődését sokan elemezték a fizikában. Legutóbbi olvasmányom éppen Mikola Sándor könyve:
A fizika gondolatvilága.
Ismert munka Fényes Imre könyve, A fizika eredete is. Most azonban még ősibb időkbe nyúlunk vissza.
A fogalomfejlődés nyelvi hátterét elemezzük. Érdekes időutazásra hívom az érdeklődőket.
Ajánlott irodalom: Bérczi Sz. (2017): A szerkezeti hierarchia és a fölépítés-lebontás (szétszedemösszerakom) elv. Fizikai Szemle. 67/1, 32-36.”
Március / Kikelet hava 10-én: Sudár Balázs / Hol fészkel a turulmadár?
Korai történetünk kutatásának lehetőségei és korlátai
„A magyarság - mint bármely más nép - korai története homályba vész. Amióta hazánkban történelmet
írnak, a múlt avatott és kevésbé avatott, tudományos felkészültségű vagy éppen művészi ihletésű búvárai
számtalan eszközzel próbáltak már ezen időszak közelébe férkőzni. Kevés sikerrel… Históriánk kezdeti
szakasza makacsul ellenáll a megismerésnek.
A magyarság kezdeteiről számos tudomány fogalmaz meg véleményt a maga eszközeivel.
A régész tárgyi emlékeit keres, a nyelvész nyelvek közötti összefüggéseket kutat, a történész újabb források
után nyomoz, a meglévőket pedig megpróbálja jobban megérteni.
A különböző tudományágak persze különböző fajtájú eredményeket szállítanak, ám ezek másképpen
használhatók, s egyúttal másféle problémákat vetnek fel a múlt megismerésére tett kísérletben. A kiásott
koponyák nem beszélnek, nem árulják el, hogy egykori gazdájuk milyen nyelven társalgott, kihez-mihez
tartozónak vallotta magát. A nyelvemlékekből kikövetkeztetett korábbi szóalakokat nagyon nehéz térhez és
időhöz kötni. A történeti források esetében pedig mindig felmerül a kérdés: ki, mikor és miért írta le őket, a
válaszok függvényében ugyanis a kérdéses szöveg értelme akár az ellenkezőjébe is fordulhat. Hasonló
kérdéseket vetnek fel a többi tudomány - az embertan, a genetika, a néprajz stb. - eredményei is.
Ha múltunk korai szakaszát kutatjuk, bizonytalant kötünk össze bizonytalannal, ezt mindig szem előtt kell
tartanunk. Előadásunkban azt próbáljuk összefoglalni, hogy mi az, ami az újabb kutatási eredmények
tükrében legalább több-kevesebb biztonsággal elmondható történelmünk ezen korai szakaszáról.”
Elérhetőségek:
BolyaFészek, 1067 Budapest, Csengery utca 62/b. fsz. 1.
Távbeszélő: 312-68-77, távlevél: bolyanyo@freemail.hu és bolyapo@gmail.com

PÁLYÁZATOK
Előbb-utóbb rendszeresítenünk kell egy pályázatfigyelőt a (eddig regnáló) rovathoz. Néha belebotlok
használhatónak tűnő s az élőfalvasokat érintő anyagokba.
Íme a legfrissebb (bár ez valójában kamatmentes hitel):
„Családi házak és társasházak energetikai korszerűsítésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására „
A napokban jelent meg a 105,2 milliárdos "Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia
felhasználásának növelését célzó hitel" (GINOP-8.4.1/A-16) és a 9,41 milliárdos "Lakóépületek
energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel" (VEKOP-5.2.1-16).
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP), illetve a Versenyképes KözépMagyarország Operatív Program (VEKOP) keretében igényelhető hitelprogram a lakóépületek
energiahatékonyságának, valamint a lakóépületekhez kapcsolódó megújuló energiaforrás alkalmazásának
növeléséhez biztosít forrást.
Részletek:
http://www.portfolio.hu/unios_forrasok/palyazatok/napelem_szigeteles_ablakcsere_indul_a_penzosztas_le_n
e_maradj_rola.244535.html
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A Magyar Élőfalu Hálózat e-hírlevelét
Szerkesztette: Zaja Péter: namzi@tvn.hu
Lektor: Jelen számnál technikai okok miatt nem volt...
Közreműködött: Szabó Miklós, Partha Das, Boros Tünde
A naptár a Szigetköz kalendáriumból való. Készítette: Fűzfa Zoltán
Munkánkat támogatja: A Magyar Élőfalu Hálózat és a Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési Egyesület
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