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INDÍTS BEVÁSÁRLÓ KÖZÖSSÉGET!
Képzés
Ideje: 2017. november 25., 9:30–17:00
Helyszín: Nyíregyházi Kosár Közösség, Nyíregyháza, Dózsa György utca 38.
Miről lesz szó?
-

Arról, hogy miért érdemes bevásárló közösségeket szervezni?

-

Hogyan induljunk neki ennek a feladatnak? Milyen nehézségek vannak, és milyen a támogató erők?

-

Hogyan működtessük a bevásárló közösséget?

-

Kik a kulcs szereplők, és mi jellemző rájuk? Termelők, vásárlók, önkéntesek.

-

Hol és hogyan lehet megtalálni a termelőket, a vásárlókat és az önkénteseket?

-

Mitől közösség a közösség, és hogyan fejleszthető ez a minőség?

-

Mit is jelent a Rövid Ellátási Lánc (REL)?

-

Milyen üzleti modellek mentén működhet egy bevásárló közösség? Milyen források vannak, és
ezekre hogyan érdemes tekinteni?

-

Milyen motivációk vannak a rendszerben? Mi az érdeke a termelőnek, a vásárlónak és az
önkénteseknek?

-

Milyen gazdasági és társadalmi környezetben vagyunk, és mit változtathat egy település életében
egy bevásárló közösség működése?

-

Termékek minősítése. Hogyan lehetünk a tudatos emberek gyűjtőpontja? Miként lehet a leépült
bizalmat erősíteni a termelők és a fogyasztók között?
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-

Hogyan csökkenthetjük az élelmiszer termelés és elosztás környezeti terheit, költségeit?

-

Hogyan működhetnek együtt a hazai bevásárló közösségek?

Ezek az ízelítő kérdésfelvetések. Biztosan neked is rengeteg kérdésed van már, amin töprengeni szoktál.
Oszd meg velünk ezeket, hogy a képzésbe be tudjuk építeni! A jelentkezési felületen megteheted ezt:
https://goo.gl/pVuYaA
Kinek ajánljuk a képzést?
-

Akinek már megfordult a fejében az, hogy indít egy bevásárló közösséget,

-

Aki már maga is részt vesz egy bevásárló közösség működtetésében, de szeretné azt egy kicsit
átgondolni, fejleszteni,

-

Aki termelő, de látja, hogy új módszerekre van szüksége az értékesítésben, és hajlandó másokkal
összefogni ezen a téren.

Ki szervezi?
A képzést a Helyben a Jövőnk Egyesület és a Védegylet közösen szervezi. A Helyben a Jövőnk Egyesület
működteti a Nyíregyházi Kosár bevásárló közösséget, ami már több mint 4 éve, heti rendszerességgel
szervezi meg a helyi termékek eljuttatását a vásárlókhoz.
A képzésen a Kosár indításának, és működtetésének a tapasztalatait is igyekszünk a résztvevőkkel
megosztani, de nem az a célunk, hogy mindenhol ugyanilyen rendszer jöjjön létre. A mi sokéves
tapasztalatunk arra jó, hogy beazonosítsunk számos olyan kérdést, amire érdemes válaszokat adnia egy
bevásárló közösségnek.
Mi fog történni a képzésen?
Tanulás. Lesznek előadások és sok beszélgetés, közös gondolkodás. Mi a részvételi elvű képzéseknek
vagyunk a hívei, ugyanis ez a módszer épít a résztvevők tudására is. Pont úgy, ahogy egy bevásárló
közösség épít a tagjai tudására, ismereteire, képességeire is.
A képzésen a Kosár létrehozásának és működésének a gyakorlati tapasztalataiból fogunk kiindulni, tehát
nem csak elméletről lesz szó. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a képzés anyaga a gyakorlati tapasztalatokra
épül. De nagyon lényegesnek tartjuk azt is, hogy átfogó képet adjunk a teljes rendszerről is. Mert mind a
gyakorlati megoldások, mind a rendszer céljának a folyamatos szem előtt tartása vezethet a sikerre.
Előrendezvény:
A képzést megelőző nap lehetőséget biztosítunk a képzés résztvevőinek, hogy maguk is részt vegyenek egy
átadási napon. November 24-én a Kosárban személyesen is meg lehet tapasztalni azt, hogy milyen feladatok
merülnek fel egy átadási napon.
Költségek:
A képzés megszervezésének és lebonyolításának a költségeit a Védegylet biztosítja számunkra, ezért a
résztvevőknek nem kell fizetniük a programon való részvételért.
Amennyiben messzebbről érkezik valaki, és szállásra van szüksége, azt magának kell megszerveznie.
Információs segítséget természeten szívesen adunk.
Van lehetőségünk útiköltség térítést adni a messziről érkező résztvevők számára. Amennyiben ezt kéred,
úgy jelezd a jelentkezési lapon!
Étkezés: A képzésen ebédet biztosítunk a résztvevők számára. Ennek a költsége 2.000 Ft.
Kaució: A képzésre való jelentkezéshez egy kauciót kérünk, amit a jelentkező vissza fog kapni, ha részt
vesz a képzésen. Amennyiben pedig nem vesz részt, akkor a kaució nem kerül visszafizetésre.
A Kaució mértéke: 5.000 Ft
Jelentkezési határidő: 2017, november 19.
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A képzésre a jelentkezési lap kitöltésével, valamint a kaució és az étkezési hozzájárulás befizetésével
jelentkezhetsz.
A képzésre 25 főt tudunk fogadni, ezért a jelentkezéseket le fogjuk zárni, ha a létszám határt elérjük.
A kaució mértéke: 5.000 Ft
Az étkezési költség: 2.000 Ft
A kauciót és az étkezési hozzájárulást erre a számlaszámra várjuk:
Helyben a Jövőnk Egyesület - Szabolcs Takarékszövetkezet: 68800109-11109725

GAZDÁLKODJ ÖKOSAN! - A TALAJ TERMŐKÉPESSÉGÉNEK
MEGÚJÍTÁSA
Helyszín: Lókút
Ideje: 2017. november 18-án és 19-én
Szervező: Természetes Élet és Gyermeknevelés (TÉGY!) Alapítvány, a Védegylet támogatásával
Kezdő és gyakorló gazdálkodókat is nagy szeretettel várunk.
Részvételi díj 0 Ft!
A "vezetők" Lantos Tamás, agrármérnök és gazdálkodó, illetve Kökény Attila lesznek, akik
végigkalauzolják a részvevőket az ökológiai és a talajmegújító szántóföldi gazdálkodás rendszerén.
Általános információk a rendezvényről:
http://kozossegek.atalakulo.hu/gazdalkodj-okosan-talaj-termokepessegenek-megujitasa
A rendezvény facebook eseménye:

https://www.facebook.com/events/1473670059407236/

A rendezvény regisztrációhoz kötött, amit a tegyalapitvany@gmail.com címen tehettek meg, ahol a feltett
kérdésekre is választ kaptok.
Bővebben: Zsoldos Vica +36204358808

AZ ENSZ SZEREPE A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS NEMZETKÖZI
FOLYAMATAIBAN
Fórum
Szervezők: CEEweb a Biológiai Sokféleségért egyesület, Magyar Természetvédők Szövetsége
Időpont: 2017. november 20. 10.00-13.00 óra
Helyszín: FUGA Budapesti Építészeti Központ, 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 5.
A fórum témája:
Az Egyesült Nemzetek Szervezete évtizedek óta képviseli a nemzetközi együttműködésben a fenntartható
fejlődés elveinek és gyakorlatának fontosságát. A Millenniumi Fejlesztési Célok és 2015 óta a Fenntartható
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Fejlődési Célok mellett számos más területen végez előremutató munkát. Azonban több területen is várják
az érintettek az ENSZ erőteljesebb szerepvállalását. Több tucat ország és több száz civil szervezet kéri,
hogy jöjjön létre egy ENSZ egyezmény a multinacionális vállalatok és emberi jogok témájában, valamint
álljon fel egy globális adóügyi testület. A fórumon megvizsgáljuk ezeket a folyamatokat és benne
Magyarország szerepét.
PROGRAM
- Bevezető: Gergely Erzsébet, főtitkár, CEEweb a Biológiai Sokféleségért egyesület
- A fenntartható fejlődéssel kapcsolatos nemzetközi folyamatok története
Faragó Tibor, címzetes egyetemi tanár, Szent István Egyetem
- Az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok kritikai elemzése
Vida Gábor, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
- Egy ENSZ egyezmény szükségessége a multinacionális vállalatok és emberi jogok témájában
Fidrich Róbert, projektvezető, Magyar Természetvédők Szövetsége
- Egy ENSZ adóügyi testület szerepe egy igazságosabb globális adózás kialakításában
Éger Ákos, programvezető, Magyar Természetvédők Szövetsége
Az előadások után lehetőség lesz kérdésekre, beszélgetésre, majd szendvicsebédre várjuk a résztvevőket.
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A jelentkezéshez kérjük töltse ki az adatlapot a
https://goo.gl/btZBcw linken.
Jelentkezési határidő: 2017. november 17.
További információ: rendezveny@mtvsz.hu , +36-1-216-7297

BOLYAVÁRI ESTÉK
2017. Enyészet/November hava 17-e: Varga Géza / Magyar hieroglif írás
E kötettel a nagyközönség és az írástudomány előtt egyaránt ismeretlen magyar hieroglif írás első
leírását veheti kezébe az olvasó. Örömömre szolgál, hogy „négy évtizedes kutatásaim
eredményeképpen” az írástörténet iránt érdeklődők és a nemzet asztalára tehetem.
https://www.facebook.com/groups/167884727062272/?ref=br_tf
Enyészet/November hava 24-e: Csáji László Koppány/ A kirgiz Manasz hőseposz - ablak a hajdani
lovasnomád világra
A kirgizek folklórkincsükből a legfontosabbnak máig a Manasz hőseposzt tartják. Ez a különböző
változatokban ránk maradt népi eposz Manasz nevű hősükről és bajtársairól szól, akik annak idején a
vereséget szenvedett, szétszóródott kirgiz nemzetségeket újra egyesítették, és új hazát találnak neki a
Tiensán-hegységben. A hagyományosan döntően lovas nomád életmódot folytató kirgiz nép ebben az
eposzban látja megtestesülni identitásának legfontosabb történelmi gyökerét és erkölcsi értékeit. A
kirgiz nép az eposz szerint az ő vezetésével találta meg az Iszik-köl tó vidékén máig is birtokolt
hazáját, és összefogva erősebb lett az őt létszámban jóval felülmúló ellenségeinél, s fordulatos
küzdelmek árán ismét erős államot alapított. Az eposzból a csodás előjelek, misztikus látomások és
szerelmi szálak sem hiányoznak. (Részlet az ismertetőből)
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Elérhetőségek:
BolyaFészek, 1067 Budapest, Csengery utca 62/b. fsz. 1.
Távbeszélő: 312-68-77, távlevél: bolyanyo@freemail.hu és bolyapo@gmail.com

Programajánló: Egy dán ökofalu
Az ELTE Humánökológia szak szervezésében egy dán ökofaluról nyitunk disputát.
Dániában, Aarhus közelében található az idén 25 éves AIH ökofalu (Andelssamfundet i Hjortshøj - AIH).
Előadónk, Soffi Olesen - aki édesanyja révén félig magyar származású - születése óta ebben a faluban lakik,
így első kézből mesél majd nekünk az ottani életről.
Időpont: nov. 17. péntek, 16.00
Hely: Elte Humánökológia, Budapest XI. ker, Pázmány Péter sétány 1/a, Északi Tömb, 2.139 terem (Tanári
Klub)

MAGYARORSZÁG ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI CÉLOK
- konferencia Időpont: 2017. november 29. (szerda) 10-14 óra
Helyszín: Aranytíz Kultúrház (Budapest, V. kerület, Arany János utca 10.)
Szervezők: Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács, Magyar Természetvédők Szövetsége
A fenntarthatóság egyre inkább a figyelem középpontjába kerül napjainkban. Magyarország vállalta, hogy
végrehajtja az ENSZ által elfogadott Fenntartható Fejlődési Célokat és a nemzeti fenntartható fejlődési
stratégia végrehajtásáról is jelenleg készül egy beszámoló. Konferenciánkon bepillantást kaphatunk a
nemzeti stratégiánk előrehaladásába, illetve górcső alá veszünk egy szociális és egy természetvédelmi
területet, hogy milyen fenntarthatósági problémákkal szembesülünk, milyen megoldásokkal próbálkozunk
az adott témákban.
Tervezett program:
10.00-10.10 Megnyitó - Farkas István, az NFFT társelnöke, az MTVSZ ügyvezető elnöke
10.10-10.40 A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia előrehaladási jelentése tanulságai - Bartus Gábor,
az NFFT titkára
10.40-11.00 Kérdések és válaszok
11.00-12.20 Panel-beszélgetés: A gyermekszegénység és a kirekesztődés helyzete hazánkban
- Czibere Károly, szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár, Emberi Erőforrások
Minisztériuma
- Darvas Ágnes, Gyerekesély Egyesület
- Jász Krisztina, Magyar Szegénységellenes Hálózat
- Vecsei Miklós, Magyar Máltai Szeretetszolgálat
12.40-13.50 Panel-beszélgetés: Az agrárgazdálkodás hatása a természeti erőforrásokra
- Kis Miklós Zsolt, agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár, Miniszterelnökség, a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara alelnöke
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- Feldman Zsolt, agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár, Földművelésügyi Minisztérium
- Halmos Gergő, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
- Gyulai Iván, Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány
13.50-14.00 A konferencia zárása
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A jelentkezéshez kérjük töltse ki az adatlapot:
https://goo.gl/SUpeU4
Jelentkezési határidő: 2017. november 27.
A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében visszaigazoljuk. Túljelentkezés esetén a később jelentkezőket
esetlegesen vissza kell utasítanunk.
További információ: konferencia@mtvsz.hu , +36-1-216-7297

Anders Wall Díj 2017/18
Az Anders Wall Díjat a stockholmi székhelyű Anders Wall Alapítvány hirdeti meg minden évben olyan
magánszemélyek számára, akik az európai vidék fejlesztéséhez és a vidéki környezet megőrzéséhez
különleges és egyedi módon járulnak hozzá. A Díjat, az Alapítvánnyal karöltve, az Európai Bizottság, a
Svéd Királyi Tudományos Akadémia és a „Friends of the Countryside” nevű holland szervezet támogatja.
Jelentkezés feltételei:
-

kizárólag magánvállalkozók nevezhetnek a versenyre

-

a nevezett tevékenység hatása egyszerre helyi, nemzeti és/vagy európai szinten is jelentősnek kell,
hogy mutatkozzon

-

nevezés során minőségi és egyedi eszközökön/eszközrendszereken alapuló tevékenységet és/vagy a
gazdálkodás irányításához kapcsolódó gyakorlato(ka)t, módszereket kell bemutatni, melyek
hozzájárulnak a környezet minőségének javításához.

Kiválasztási kritériumok:
A jelentkezőknek a nevezett tevékenységet vagy projektet a következő kritériumokat szem előtt tartva kell
ismertetnie:
-

közreműködés a vidék megőrzését és értékeinek kiemelését célzó folyamatokban

-

a biodiverzitás fokozása

-

a vidék kulturális örökségének megőrzése

-

hozzájárulás a fenntartható gazdasági teljesítmény helyi (lokális) fejlesztéséhez.

A jelentkezéshez angol nyelvű pályázatot kell beadni.
Nyeremény:
20.000 eurós főnyeremény elismerő oklevél kíséretében.
Határidő: 2017. december 31.
A pályázás menetéről és további feltételeiről innen tájékozódhatnak:
http://www.europeanlandowners.org/awards/anders-wall-award?mc_id=a9909bf686&mc_eid=1acabae473
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AJÁNLÓ
Baji Béla: Permakultúra és önellátó biogazdálkodás
Hogyan gazdálkodjunk növényeinkkel vegyszerek nélkül? Szükségesek-e a vegyszerek a
növényvédelemhez? Mi az a permakultúra? Baji Béla sok hasonló kérdésre ad választ, melyeket gyakorlati
tapasztalatokkal is alátámaszt.
Baji Béla klasszikus könyvének legfrissebb kiadása!
Két kötetben:
I.

kötet - a legutóbbi, harmadik kiadás változtatás nélküli újra-kiadása

II.

II. kötet - kiegészítő kiadvány, a szerző legfrissebb tapasztalatai, az idő közben felmerült
szakmai problémák, és megoldásaik egy új kötetben

„Szükségesnek láttam, hogy a negyedik kiadást frissítsem a legújabb fejleményekkel, tapasztalatokkal, ám
ezt úgy tegyem, hogy azoknak, akiknek a második-negyedik kiadás már megvan, ne kelljen még egyszer
megvenni ugyanazt a tartalmat. Ezért a frissítéseket külön kötetben jelentettem meg, az első kötet pedig
azonos a legutóbbi előző kiadással.
Ez amolyan saláta könyv, mert ha van saláta törvény, akkor lehet saláta könyv is. Azt értem ez alatt, hogy a
benne tárgyalt témákat azon kívül, hogy kapcsolatosak a permakultúrával, a takarékos, természetszerű
életmóddal, erőforrás megtakarítással, más nem köti össze. Kéziszerszámok használatának csínja-bínja,
gyümölcsoltás alany-kérdései, vidékre-tanyára költözött ismerőseimnek beszámolói, vadvirágok, rovarok,
madarak életének összefüggései, klímaváltozással, és utódaink jövőjével kapcsolatos gondolatok.
Megspékelve olyan tapasztalatokkal, hogy hogyan használjunk öntözésre szivattyút, slagot, hogyan
erősítsünk össze dróttal két fadarabot, milyen haszna van a bazaltmurva összetörésének, vagy a
bambusznyélnek a felmosórongynál, stb.”
Beszerezhető a Zöld Boltban: https://www.zoldbolt.hu/zold-konyvtar/ és a szerzőnél:
Baji Béla be-jo@t-online.hu 2766 Tápiószele, Pesti u 2.

KISTERMELŐI HÁZHOZ-SZÁLLÍTÁSTÓL A WEBSHOPIG
Írta és szerkesztette: Horváth János és Szabadkai Andrea
A Védegylet és a Kislépték kiadásában. Ha eddig nem volt ideje betűről-betűre átolvasni a vonatkozó
törvények, jogszabályok, rendeletek tömkelegét, már nem is kell megtennie! Tanulmányozza hiánypótló
kiadványunkat vagy kérjen tanácsot a szerzőktől, akiknek ez úton mondunk köszönetet, amiért tudásukat
megosztották velünk. A modern kor és technológia, a fogyasztói trendek megkövetelik ma már az
elektronikus fizetés, az online értékesítési módszerek, illetve a házhoz-szállítás alkalmazását az értékesítés
során. A jogszabályok még nem olyan dinamikával fejlődnek, ahogy a technológia, de megpróbálunk
fogódzkodókat adni a webshop és a házhoz-szállítás területén.
https://issuu.com/traceywheatley/docs/t__v__rt__kes__t__s1102

AZ ÖKOLÓGIAI RENDSZEREKKEL EGYÜTTMŰKÖDŐ
GAZDÁLKODÁS:
Agrárerdészet a gyümölcsészet nézőpontjából
Szubjektív beszámoló a drávafoki találkozóról
Több, mint 10 éve már, hogy a fő gyümölcsszedő szezon végén Nagy Gyümölcsész Találkozást tartunk
Drávafokon, az Ormánság Alapítvány szervezésében. S talán most először szűknek bizonyult a Fodor kúria
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a nagy érdeklődés miatt. Bizony 60-70 résztvevő kísérte a színvonalas programokat!!!
Andrásfalvy Bertalan professzor többször volt már vendégünk, most is óriási érdeklődés kísérte az
előadását. Nem véletlen: kevesen tudnak olyan érzékletesen beszélni a középkor falusi életvitelről, pontos
képet adni a kor tájgazdálkodásáról, s látleletet ennek a hagyományos életformának a tudatos kivégzéséről.
Látja a rendszert a hajdani paraszti közösségek életében, szinte érezzük, hogy mindaz, ami mond benne él.
Tanulság tanulság hátán a mai viszonyokra. Előadása végén kedves gesztusként a Kárpát-medencei
Gyümölcsész Hálózat (KmGyH) nevében Lantos Tamás emlékplakettet, s egy gyümölcskészítményekkel
megtöltött kosarat adott át a Tanár úrnak az eddigi tanításaiért, amivel munkánkat segítette.
A szombati nap második fő előadója a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Erdészeti Tudományos
Intézete (NAIK ERTI) igazgatója, Dr. Borovics Attila a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás új, közös
útjairól beszélt, nyugati, s déli (Marokkó, Tunézia) példákkal illusztrálva mondandóját. Természetes
szövetségesként tekintett a gyümölcsészekre, hiszen az kiderült, hogy az eddigi hazai projektek inkább
nagyüzemi rendszerek mixének tekinthetőek, míg a mi megoldásaink (Alkalmazkodó gyümölcsészet) az
egységes rendszerekhez visszatérő szerves megoldások. A beszélgetést követő éles viták után a többség egy
értékes együttműködés jövőbeni lehetőségét látta meg az elhangzottakban.
A feszes délelőtti programot két rövidebb előadás zárta a kaszáló-gyümölcsösökről (Darázsi Zsolt) és a
legelő-gyümölcsösökön való állattartásról (Zaja Péter).
A bőséges és ízletes ebéd után, délután
frissítésként séta a pár km-re fekvő
Markóci „Alkalmazkodó
gyümölcsészetben”, majd a sokak által várt
s már hagyományosnak tekintett nagy
„gyümölcsmustra” következett. A 3 nagy
asztalon kb. 100 -féle gyümölcsöt (főleg
almafajtákat) kóstolhattunk végig a
különféle bőralmáktól kezdve a téli
körtéken át a Téli Banánalmáig. A
jelenlévők mindegyike lázasan szervezni is
kezdte a legízletesebbnek tartott fajták
csemetéinek, oltóvesszőinek beszerzési
lehetőségeit. Az erősen estébe hajló
gasztroélmények után újabb
gasztroélményként a vacsora következett.
S az est zárásaként Ambrus Lajos író,
szerkesztő s gyümölcsész előadását
hallhattuk a „Magyar gyümölcs
történetéről”. Előadását bevezette az általa
szerkesztett 10 részes „Szenvedelmes
kertész” c. filmsorozat első része. A
kemény mag majdnem hajnalig folytatta az
ismeretátadást az előadóval, jófajta
pálinkák s borok társaságában.
Vasárnapra, akik maradtak összegezték a
hétvége tanulságait, s a jövő év közös
programtervét beszélték meg
(tanulmányutak, kalákák, képzések, találkozók stb). Megtárgyaltuk továbbá kiemelt témaként a találkozó
során többször is emlegetett tervünket, a Gyümölcsligetet, mint mezőgazdálkodási rendszert, hivatalosan
művelési ágként elismertetésének következő lépéseit. Azaz a munka folyik tovább.
Zárásként a finom ebéd után maradt az érzékeny búcsú: „Jövőre, veletek, ugyanitt!”
Köszönjük a szervezőknek, hogy ilyen izgalmas programot raktak össze, s a házigazdáknak a lebonyolítás
zökkenőmentességét, s a vendégszeretetet!
Zaja Péter: KmGyH
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A Magyar Élőfalu Hálózat e-hírlevelét
Szerkesztette: Zaja Péter: namzi@tvn.hu
Lektor: Kilián Imre
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
A képet készítette: Tóth Győző „Kedvescimbora”
Tevékenységünket támogathatja anyagilag a „Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési Egyesület”-en
keresztül: OTP 11743002-29912371
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