
GALGA-ÖKOINFO HÍRLEVÉL

Galgamenti hírek, események a testi-lelki egészségvédelem, helyi értékek 
ápolása, közösségi tevékenységek, fenntarthatóságra nevelés témakörében

2012. november - 2013. január   

AKTUÁLIS PROGRAMJAINK 

 2013 JANUÁR 

2013. január 8. 18 óra
 
Mindennapi mérgeink, avagy mit rejtenek a kozmetikumok-natúr kozmetikum készítés – 
Miklós Ágnes természetgyógyász, Botosné Anikó háziasszony

2013. január 18 péntek 18 óra GondolkodásMóka Felnőtteknek – Vanó Jutka vezetésével

2013. január 20 vasárnap GondolkodásMóka Gyerekeknek- Vanó Jutka vezetésével

2013. január 19. szombat 9-17 óráig - Somogyi Tibor – Fényút tanfolyama 

Emberi, társas kapcsolataink, ítélkezés

Somogyi Tibor írja:  

A FÉNYÚT Tanfolyam egy saját tapasztalataimon keresztül létrejött új módszer, a legújabb és hagyományos 
eszközök szintéziséből alakult ki és folyamatosan változik, fejlődik. Gyengéd mégis hatékony és alapos érzelmi, 
lelki, gondolati nagytakarítás, ahol minden akadályozó érzelmi állapotunk, gondolati folyamatunk valamint ezek 
minden aspektusa, megnyilvánulása feltárul és megtörténik az elhangolásuk  és feloldásuk. Az alkalmazott 
kineziológia izomtónus tesztelési módszerével minden résztvevőnél minden érzésre, folyamatra megkeressük az 



okot és életkort és a problémát ebben a helyzetben oldjuk fel. Az elhangolás, elengedés gyengéd és hatékony 
módon történik. 

Határok kérdésköre: túl szoros határok – túlságosan tág határok problémáinak feloldása, elhangolás.

Emberi, társas, családi kapcsolataink problémakörének feldolgozása. 

Elhangolás az ítélkező, előítéletes gondolkodás különféle megnyilvánulásiról.

Ráhangolódás a szeretetteljes, kedves, elfogadó, megértő, támogató, megbocsátó hozzáállásra emberi 
kapcsolatainkban.

Bízom abban, hogy az új témák feldolgozása, feloldása sokat segít az átalakulások, változások időszakában.

Helyszín: Galgamenti Népfőiskola, Kodály Zoltán Művelődési Ház, Galgahévíz  

Időpont: 2013. január 19.  09:00 – 17:00

http://fenyut.wordpress  .com/hirek/aktualis-programok/  

Jelentkezés: galgaokoinfo@gmail.com

2013 FEBRUÁR 

Február 12. kedd 18 óra Egészséges konyha - 
Szervezetünk méregtelenítése, tisztítókúrák, léböjt – Miklós Ágnes természetgyógyász, 
Botosné Anikó háziasszony

Február 19. kedd 18 óra Nyitott egyház – Katona Zsófiával beszélgetünk (egyeztetés alatt)

Február 26. kedd 18 óra Bruck Márton: Vitarendezés párbeszéddel

A programokra belépődíj nincs. Adományokat szívesen elfogadunk.

Vitarendezés párbeszéddel (per vagy tettlegesség helyett) – Tapolcai Ágnes írása

A konfliktusok a Galga mentén sem ritkábbak, mint máshol, ám a közigazgatási eljárások, bírósági perek sokba 
kerülnek, elhúzódóak és a felek kapcsolata gyakran megromlik, miközben naponta találkoznak egy kis 
településen. Sokszor anyagi eszközök híján nem érvényesíti jogos igényét valaki, növelve a társadalmi 
igazságtalanságot.

A mediáció, a helyreállító igazságszolgáltatás technikái segíthetnek ezeken a bajokon.

Az összefoglaló néven alternatív vitarendezési technikák egy erre képesített, semleges harmadik fél bevonásával 
működnek. E „békéltetés” vagy „közvetítés” néven ismert eljárások során a feleket párbeszédre, illetve a 
konfrontálódás elkerülésére szólítják fel.  Így lehetőséget kínálnak a tisztán jogi álláspontnál előnyösebb,  a vita 
lényegének megfelelő, személyre szabott megoldás megtalálására. Miután alapvetően konszenzusra törekszenek, 
valószínűbb, hogy amint a felek rendezték a vitát, visszatérjenek a szokásos üzletmenethez vagy személyes 
kapcsolatokhoz.

A perek során  a bíróságok olyan döntésekre juthatnak, melyek nem igazán szolgálják a felek érdekét. Például, 
ha az egyik felet elmarasztalják és valamennyi pénz megfizetésére kötelezik 2 év pereskedés után, az nem segít a 
kárt szenvedett félen, a viszony végképp elromlik és esetleg még behajthatatlan is a követelés. Tulajdonképpen 
konfliktusainkat a bíróságok és az ügyvédek kiveszik a kezünkből, ezáltal megfosztva minket a nekünk 
megfelelő megoldástól és a tanulási folyamattól. 
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Egy tanulmány szerint Magyarországon több száz millárdban lehetne kifejezni a vitás ügyekből származó anyagi 
kárt. A peresített eljárásokból évi 100 milliárd Ft számítható ki, amelynek értékét messze meghaladja a nem 
peresített konfliktusokból származó anyagi és egyéb kár. 

A kutatások szerint a magyar társadalomban alacsony szinten áll a vitás kérdések kezelésének szintje.(1)

A közvetítői eljárások számtalan változata alakult ki, melyek célja egytől-egyig a hosszadalmas, bürokratikus és 
költséges bírósági eljárás valamilyen módon való kiváltása: családon belüli mediáció, iskolai konfliktusok, 
tulajdonban esett károkozás, személyes viták, gazdasági, üzleti mediáció, munkahelyi konfliktusok.

Külön figyelmet érdemel a helyreállító (resztoratív) igazságszolgáltatás, amely iskolai környezetben már 
hazánkban is sikerekre tekinthet vissza. A konfliktusok keletkezése az iskolai szervezet és a pedagógiai munka 
egyik legtermészetesebb velejárója, s ez így volt mindig. Keletkezhet a tanár és a diák, a tanár és a szülő között 
vagy a diákok egymás közt kerülhetnek konfliktusos helyzetbe, sőt még a tanárokkal is előfordulhat ilyesmi. Az 
iskolai fegyelmi eljárásban ma már szintén megjelenhet az egyeztető eljárás, amihez nyitottságra, a konfliktussal 
való szembenézésre van szükség. Erről bővebb leírást találunk például Krémer András cikkében (2).

Az alternatív módszerek az utóbbi évtizedben épültek be a jogba Magyarországon, még nem ismertek kellően 
széles körben, illetve sokan nem bíznak ezek hatásosságában és nem is tudják, hol lehet ilyesmit kezdeményezni. 
Persze a jogon kívül is számtalan helye lenne a vitás kérdések olyan rendezésének, amely a közösséget építi, 
nem pedig rombolja. Van még mit tanulnunk e téren és léteznek is erre szakosodott cégek, intézmények.

A Népfőiskola februári ismertető előadása ehhez a gondolatkörhöz visz közelebb.

Felhasznált irodalom:

(1) A mediáció és a bírósági eljárások kapcsolata Magyarországon 

2009/2010. évi kísérleti bírósági mediációs program kiértékelése

www.birosag.hu 

(2) Krémer András : Alternatív vitarendezés és resztoratív eljárások az oktatásügyben 

Új Pedagógiai Szemle 2008. június-július http://www.ofi.hu/tudastar/kremer-andras-alternativ

Folyamatos programok

Torna – hétfő - 18 óra.  Jelentkezni lehet: vizimeister@gmail.com

Jóga Bartha Kálmánnal – szerda 18 óra. Jelentkezni lehet: vanojudit@gmail.com

Keddi Nyitott Óra (17.00 – 18.00-ig) az alábbi szolgáltatásokkal – bejelentkezés szükséges Tapolcai Ágnesnél 
20-291-67-50

- Egészségvédelmi tanácsadás, mágneses kezelés 

- Masszázságy használat 

- Könyv „csere-bere”  – Hozz be jó olvasnivalókat, gyermekkönyveket, amiket Te már nem fogsz olvasni, de 
másnak ajánlanál. Aki behoz könyvet, szabadon vihet a már benn levőkből.  

Helyi Érték Tár – Várjuk azok jelentkezését, akik a helyi értékek kutatásában (kulturális, történeti, természeti, 
műemléki témákban) szívesen csatlakoznának a népfőiskolai tevékenységekhez. Pl.: Régi fotók gyűjtése, 
meglevő emlékek fotókon megörökítése, írásos anyagok készítése. bomihi@gmail.com

mailto:bomihi@gmail.com
mailto:vanojudit@gmail.com
mailto:vizimeister@gmail.com


2012 novemberben – decemberben történt

Meseterápia - Bártfai Attila Márkkal beszélgettünk

Részlet az ott elhangzottakból: 

Honnan származnak a mesék? Ősi közösségi, szociális szokásrendszerre vezethetők vissza. A mesék az emberi  
együttélés  buktatóit  ábrázolják,  az  életút  fordulópontjainak  megélését  mutatják,  az  emberi  lét  legalapvetőbb 
bölcsessége szólal meg bennük. Jung kifejezésével élve, ősképek jelennek meg a mesékben. Freud volt az, aki 
felfedezett  valami  közöset  pácienseinek  szenvedésében,  és  a  tudattalan  létezésére  felhívta  a  figyelmet.  Ő 
szexuális problémákra vezetett vissza minden szocializációs hibát, ahol ütközik az ösztön és a társadalmi elvárás.  
Jung azonban tágabban  látta  az  emberi  szenvedés  forrásait.  Ő a  személyiség  integrálását  érezte  a  központi 
kérdésnek. Találó megfogalmazása szerint a teljes emberré válás az, amikor lemondasz arról, hogy tökéletes 
légy.

A mese, úgy tűnik, régóta ismerte az ember rejtett lelki rétegeit, terápiás értéke éppen a közös emberi tapasztalat 
költői kifejezésében rejlik. Többé nem érezzük magunkat egyedül, részei lehetünk az emberiség nagy közös 
kalandjának. 

A „meseterápia” több ezer éves módszer, az emberben levő bölcsességet hozza fel a kollektív tudattalanból. A  
problémát fel is tudja oldani szelíden, szinte észrevétlen, az ősképek erőit mozgósítva a lélekben.

Ehhez kapcsolódó hírünk:

Elkészült Paraszkay Sára sok éve íródó kalandos története. Címe: A vándor meséje. 

A népfőiskolai kiskarácsonyon minden népfőiskolás barátunk kapott egy fénymásolt, de 
színes előlappal készített példányt Sára meséjéből. Illusztrációkat László Judit készített hozzá, 
s képeiből kiállítást is rendeztünk a kiskarácsonyi összejövetelre. Nagyon szép munkái 
vannak, honlapunkon megtalálhatóak képei! www.galga-nfi.info.hu azon belül a Keres-Kínál 
oldalon.

Jó hír, hogy a Bagi Helytörténeti Baráti Társaság  Egres című kiadványában  2012. évi 3. 
számában teljes terjedelemben megjelentették a mesét. Köszönjük szépen! 

Felmerült az ötlet, milyen jó lenne meseterápiás csoportot indítani, mesét olvasni, aztán 
hagyni, hogy hasson ránk, esetleg rajzolni róla, dramatizálni, elemezni. A programot 
szívesen gondozná, vezetné Tapolcai Ági. Igény esetén visszatérünk erre a témára.

http://www.galga-nfi.info.hu/


KISTÉRSÉGI HÍREK

XII. Téli Ökofalu Találkozó – A Galgahévízi Ökofalunkért Egyesület szervezésében

2013. január 25. péntektől - 27. vasárnapig. Szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt a 
szervezők!

Frissített részletek a szombati előadásokról:

Baji Béla: Sikerrel megvalósult permakultúrás létesítmények
Nagy Gábor: Ökológiai rendszerszervezés...
Kükedi Zsolt: A családi gazdálkodások helyzete, 2013-ban várható vidékfejlesztési 
támogatások
Új kezdeményezések bemutatkozása:
Gerzsány Róbert - Helyteremtők csoport tevékenységének bemutatása
Berecz Ágnes -  Pandora Egyesület: Nemzetközi Ifjúsági Diákcsere
Horváth-Karip Krisztina: "Ökomama" kezdeményezés

Részletek itt: http://galgahevizi.okofalunkert.hu/) 

PÉNTEK (január 25.)
16.00 – folyamatosan: Regisztráció a művelődési házban, szálláshelyek elfoglalása 
19.00- Közös batyus vacsora (művelődési házban)
20.00 - Ismerkedés, közös beszélgetés…

SZOMBAT (január 26)
7.30 - 8.30 Közös batyus reggeli 
9.00 Polgármesteri köszöntő (művelődési házban)
9.15 A Gaia Alapítvány bemutatkozása
9.30. A Galgahévízi Ökofalunkért Egyesület bemutatkozása
9.45. Séta a Galgahévíz Ökofaluba, a falu megtekintése
12.30 ebéd a művelődési házban (az ökofaluból visszatérő frissítő séta után közvetlenül)
13.30 Az Élőfalvak rövid bemutatkozása, közösségenként 5-10 percben
14.30 Baji Béla: sikerrel megvalósult permakultúrás létesítmények
15.30. Nagy Gábor (öko-építész): ökológiai rendszerszervezés spirituális, pszichológiai és szociális mintázatok 
vizsgálatának bevonásával
 16.50 Új kezdeményezések bemutatása
19.00 Vacsora
20.00 Vidám meglepetés program --- Táncház. Elején rövid ismertető a Galgamenti hagyományokról, 
Galgamenti táncok, majd kitekintés -igény szerint -Kárpát-medencei táncokra.

VASÁRNAP (január 27.)
8.00 Reggeli a művházban
9.00-13.00 fakultatív programok:
A) Részvétel a Gaia Alapítvány és a Galgafarm által szervezett nyílt napon (családosok számára is izgalmas, 
tartalmas programkínálattal) Részletek a Gaia Alapítvány honlapján: www.gaiaalapitvany.hu
B) Kerekasztal beszélgetés az Élőfalvak képviselőivel (Művházban)
C) Meglepetés program :)
D) Részvétel a helyi Szentmisén (8.30 illetve 10.30) 

A programváltozás jogát fenntartjuk!

Fontos tudnivalók

http://www.gaiaalapitvany.hu/
http://galgahevizi.okofalunkert.hu/


Részvételi feltételek:

A részvétel regisztrációhoz kötött. A részvétel díja 2000 Ft/fő.
Amennyiben részvételi szándékát 2013. január 15-ig jelzi, és egyúttal befizeti a Galgahévízi Ökofalunkért 
Egyesületnek, úgy 500 Ft kedvezményt biztosítunk, azaz 1500 Ft/fő a részvételi díj. 6 éves kor alatt a részvétel 
ingyenes (étkezés nélkül), 6-14 éves korig 50% kedvezményt biztosítunk. Diák, nyugdíjas, nagycsaládos és 
egyéb típusú kedvezményt nem tudunk biztosítani.

Novák Brigitta szervező kérése: 
Online jelentkezési lapot töltsenek ki a részvételi szándékról a jelentkezők.

Elérhető a www.okofalunkert.hu honlapról, vagy itt:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?
formkey=dHFCbnBhSE9JdXRkR29GbHZSTll3RFE6MQ#gid=0

Az előjelentkezést meghosszabbították január 19-ig.

A REGINA ALAPÍTVÁNY új kezdeményezése – Pilcsik Tündétől
Egészségvédelemben és betegség megelőzésben tevékenykedő helyi vállalkozók kínálnak 
kedvezményes szolgáltatást a Zafír Kártyával rendelkezőknek.
 
Az igénybe vehető szolgáltatások palettája folyamatosan bővül a szolgáltatói csatlakozások 
függvényében.
Jelenleg a következő szolgáltatások érhetők el kedvezményesebb áron:
 

-          Aura fotózás és elemzés http://zafirprogram.blogspot.hu/search/label/AURA%20fot%C3%B3z
%C3%A1s%20%C3%A9s%20elemz%C3%A9s

-          Bach-virágterápia http://zafirprogram.blogspot.hu/search/label/Bach-vir%C3%A1gter%C3%A1pia

-          Egészséges táplálkozás, dietetika http://zafirprogram.blogspot.hu/search/label/Eg%C3%A9szs
%C3%A9ges%20t%C3%A1pl%C3%A1lkoz%C3%A1s%20-%20dietetika

-          Elsősegélynyújtás http://zafirprogram.blogspot.hu/search/label/Els%C5%91seg%C3%A9lyny
%C3%BAjt%C3%A1s

-          Energiagyógyászat, meditáció, 
masszázsok http://zafirprogram.blogspot.hu/search/label/Energiagy%C3%B3gy%C3%A1szat
%20Medit%C3%A1ci%C3%B3%20Massz%C3%A1zsok

-          Etka-jóga http://zafirprogram.blogspot.hu/search/label/Etka-J%C3%B3ga

-          Fejlesztő torna gyermekeknek http://zafirprogram.blogspot.hu/search/label/Fejleszt
%C5%91%20torna

-          Gyógy- és sportmasszázs http://zafirprogram.blogspot.hu/search/label/Gy%C3%B3gy-
%20%C3%A9s%20sportmassz%C3%A1zs%20talpmassz%C3%A1zs%20f%C3%BClakupunkt
%C3%BAra%20kinezio%20tape

-          Jóga és egyéb mozgásformák a Shanti 
Jógastúdióban http://zafirprogram.blogspot.hu/search/label/J%C3%B3ga%20%C3%A9s%20egy
%C3%A9b%20mozg%C3%A1sform%C3%A1k%20%C3%A9s%20tanfolyamok%20-%20Shanti%20J
%C3%B3gast%C3%BAdi%C3%B3

http://zafirprogram.blogspot.hu/search/label/J%C3%B3ga%20%C3%A9s%20egy%C3%A9b%20mozg%C3%A1sform%C3%A1k%20%C3%A9s%20tanfolyamok%20-%20Shanti%20J%C3%B3gast%C3%BAdi%C3%B3
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http://zafirprogram.blogspot.hu/search/label/Eg%C3%A9szs%C3%A9ges%20t%C3%A1pl%C3%A1lkoz%C3%A1s%20-%20dietetika
http://zafirprogram.blogspot.hu/search/label/Bach-vir%C3%A1gter%C3%A1pia
http://zafirprogram.blogspot.hu/search/label/AURA%20fot%C3%B3z%C3%A1s%20%C3%A9s%20elemz%C3%A9s
http://zafirprogram.blogspot.hu/search/label/AURA%20fot%C3%B3z%C3%A1s%20%C3%A9s%20elemz%C3%A9s
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHFCbnBhSE9JdXRkR29GbHZSTll3RFE6MQ#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHFCbnBhSE9JdXRkR29GbHZSTll3RFE6MQ#gid=0
http://www.okofalunkert.hu/


-          Kencekeverde és  környezetbarát háztartás a 
 http://zafirprogram.blogspot.hu/search/label/Kencekeverde ,http://zafirprogram.blogspot.hu/search/lab
el/K%C3%B6rnyezetbar%C3%A1t%20h%C3%A1ztart%C3%A1s

-          Kinesio Tape http://zafirprogram.blogspot.hu/search/label/Kinesio%20Tape

-          Mosható pelenka, minden ami a babának és mamának 
jó http://zafirprogram.blogspot.hu/search/label/Moshat%C3%B3%20pelenka%20-%20Bambio
%20Wen%C3%A1ruh%C3%A1z

-          Szív- és érrendszeri szűrővizsgálat http://zafirprogram.blogspot.hu/search/label/Sz%C3%ADv-
%20%C3%A9s%20%C3%A9rrendszeri%20sz%C5%B1r%C5%91vizsg%C3%A1lat%20-%20arteriogr
%C3%A1f%20m%C5%B1szer%20seg%C3%ADts%C3%A9g%C3%A9vel

-          Talpreflexológia http://zafirprogram.blogspot.hu/search/label/Talpreflexol%C3%B3gia

 
Hab a tortán: búvároktatás http://zafirprogram.blogspot.hu/search/label/b%C3%BAv
%C3%A1roktat%C3%A1s
Hamarosan: Antioxidáns szint mérés a testben, fülakupunktúra, fitoterápia
 
A ZAFÍR KÁRTYA TÉRÍTÉSMENTESEN IGÉNYELHETŐ egy rövid regisztrációt követően. A 
kártyát emailben küldjük meg az igénylőknek, akiknek nincs más dolguk, mint kinyomtatni. Ezután 
a felsorolt szolgáltatóknál használható.
Regisztráció itt: http://www.godollomedia.hu/regisztracio-zafir-kartya-igenyleshez
 
A Zafír Egészségvédelmi Program facebook csoportjához bárki csatlakozhat. Így naprakész 
információkat és híreket kap akciókról, új tanfolyamokról, egészségvédelemről.
Itt lehet csatlakozni a facebook 
csoporthoz: http://www.facebook.com/groups/zafiregeszsegprogram/
 
Mint írtam, a szolgáltatások palettáját a lehetőségekhez mérten folyamatosan kívánjuk bővíteni . 
Várunk ajánlásokat, és szolgáltatók jelentkezését a Programba.
A Zafír Kártyásoktól későbbiekben visszajelzést kérünk majd, így is szeretnénk biztosítani a Zafír 
Program sikerét a közösségben.

Várjuk csatlakozását/csatlakozásodat!
 
 
Üdvözlettel: Pilcsik Tünde, elnök                                   
REGINA Alapítvány
info@reginakozpont.hu

ORSZÁGOS kezdeményezések

Kedves Komposztálást Ünneplő Kollégák!

Ezt a levelet mindazok kapják, akik 2012-ben, illetve, akik 2011-ben csatlakoztak a Komposztálás Ünnepnapja 
programhoz, október 10-én. Először is Boldog és Komposztálós Új Esztendőt Kívánunk! 

Az utolsó pillanat után is kaptunk beszámolókat és képeket. Így alakultak a végső adatok. 
2012-ben 40 regisztráció érkezett. A többes jelentkezések kiszűrésével 35 komposztálást ünneplő rendezvény 
volt az országban. 19-en küldtek is be dokumentumokat (beszámoló, módszertani leírás és/vagy kép). 161 képet 
és 1 youtube-os videót osztottatok meg velünk. Ezeknek a felhasználásával készült a galéria, az összefoglaló. 
Készítettünk egy segédletet, hogy bárki kezdeményezhessen bátran új zöld jeles napot, mint amilyen a 
komposztálás ünnepnapja!

mailto:info@reginakozpont.hu
http://www.facebook.com/groups/zafiregeszsegprogram/
http://www.godollomedia.hu/regisztracio-zafir-kartya-igenyleshez
http://zafirprogram.blogspot.hu/search/label/b%C3%BAv%C3%A1roktat%C3%A1s
http://zafirprogram.blogspot.hu/search/label/b%C3%BAv%C3%A1roktat%C3%A1s
http://zafirprogram.blogspot.hu/search/label/Talpreflexol%C3%B3gia
http://zafirprogram.blogspot.hu/search/label/Sz%C3%ADv-%20%C3%A9s%20%C3%A9rrendszeri%20sz%C5%B1r%C5%91vizsg%C3%A1lat%20-%20arteriogr%C3%A1f%20m%C5%B1szer%20seg%C3%ADts%C3%A9g%C3%A9vel
http://zafirprogram.blogspot.hu/search/label/Sz%C3%ADv-%20%C3%A9s%20%C3%A9rrendszeri%20sz%C5%B1r%C5%91vizsg%C3%A1lat%20-%20arteriogr%C3%A1f%20m%C5%B1szer%20seg%C3%ADts%C3%A9g%C3%A9vel
http://zafirprogram.blogspot.hu/search/label/Sz%C3%ADv-%20%C3%A9s%20%C3%A9rrendszeri%20sz%C5%B1r%C5%91vizsg%C3%A1lat%20-%20arteriogr%C3%A1f%20m%C5%B1szer%20seg%C3%ADts%C3%A9g%C3%A9vel
http://zafirprogram.blogspot.hu/search/label/Moshat%C3%B3%20pelenka%20-%20Bambio%20Wen%C3%A1ruh%C3%A1z
http://zafirprogram.blogspot.hu/search/label/Moshat%C3%B3%20pelenka%20-%20Bambio%20Wen%C3%A1ruh%C3%A1z
http://zafirprogram.blogspot.hu/search/label/Kinesio%20Tape
http://zafirprogram.blogspot.hu/search/label/K%C3%B6rnyezetbar%C3%A1t%20h%C3%A1ztart%C3%A1s
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http://zafirprogram.blogspot.hu/search/label/Kencekeverde


A friss tartalmak az alábbi linkeken érhetőek el. 

1. Komposztált az ország - összefoglaló
http://humusz.hu/hirek/humusz-hirek/komposztalt-az-orszag/10994

2. Képek a 2012-es Komposztálás Ünnepnapjáról - 
http://humusz.hu/komposztalj/galeria/2012

3. Egy új zöld jeles nap története - 
http://www.humusz.hu/hirek/szakmai-cikkek/hogyan-lett-zold-jeles-nappa-komposztalas-unnepnapja/11024

4. Videofilm: a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény békési intézményegységének összefoglalója 
a 2012-es komposztünnepről. 
http://humusz.hu/filmek/filmek-itthonrol/komposztalas-unnepnapja-2012

Jó böngészést mindenkinek. 2013-ban is komposztáljunk mindennap - s együtt ünnepeljünk október 10-én!

A komposztálás ünnepnapja 2012-ben a Nulla Hulladék Hálózatkezdeményezéseként, a Komposztfórum 
Magyarország Egyesület és a Galgamenti Népfőiskola aktív közreműködésével, a Global Greengrants 
Fund     támogatásával valósult meg.

Köszönetet szeretnénk mondani ezúton is minden csatlakozónak, közreműködőnek. Kérünk Benneteket, hogy 
biztassátok kollégáitokat is a csatlakozásra, s váljon ez a tevékenység mindenütt zöldköznapi praktikává, s egy 
nagy közös őszi ünneppé az országban, minden oktatási, nevelési intézményben.

Üdvözlettel a szervezők nevében: Nagy Andrea, Galgamenti Népfőiskola

Földtörvény társadalmi vitája

Kedves Barátaink! 

Rettenetesen nagy a tét a földtörvény ügyben, és a magyar nép teljesen kiszolgáltatott, mert még csak nem is 
tudják az emberek, hogy mi folyik, és hogy milyen veszélyt jelent ez rájuk, és országunkra!
EZÉRT ARRA KÉREK MINDENKIT, AKI EZT A LEVELET OLVASSA, HOGY MOST SEGÍTSEN! 
Kérlek küldjétek el az alábbi levelet minden értelmes embernek, akit csak ismertek, és kérjétek meg őket, hogy 
terjesszék. Tegyetek meg mindent, amit lehet, hogy terjedjen a hír, hogy odafigyeljenek  az emberek, mert a 
médiára - mint látjátok, nem számíthatunk.
Kérek mindenkit, hogy legalább egy rendezvényre jöjjön el! MOST nagyon fontos megérteni, hogy mi folyik, és 
mi a tét. Ezeknek a rendezvényeknek az a célja, hogy ebben segítsünk.
A rendezvények megszervezése sok pénzbe kerül (utazás, terembérlet, hirdetések, szórólapok) - kérlek, aki teheti 
támogassa anyagilag is ezt az akciót. 
BANKSZÁMLASZÁMUNK: 10405004-49565354-56551009
Élőlánc Magyarországért, 2422 Mezőfalva, Petőfi u. 4.
Rettenetesen kevés az időnk, ezért most kell cselekedni! Minden perc számít!
JÖVŐ PÉNTEKEN (január 18) 17.00 ÓRÁRA TALÁLKOZÓT SZERVEZÜNK, hogy megbeszéljük közös 
ügyeinket, és a tennivalókat. FONTOS DÖNTÉSEKET KELL MEGHOZNUNK!  Vannak új társaink, 
szövetségeseink. A helyszínt aszerint választjuk, hogy hányan leszünk, ezért KÉRLEK SEGÍTS ABBAN, 
HOGY LEGKÉSŐBB január 15. KEDD ÉJFÉLIG JELEZD NEKEM MAGÁNBAN (acsne.eva@gmail.com), 
hogy el tudsz-e jönni.
Kérlek , értsétek meg, hogy MINDENKI FONTOS! A legkisebb segítség is számít, mert az egyéni kis jó 
szándékok, tettek, az egymásra való odafigyelés nagy erőt generálhat, megmozdíthat valamit. Tudjátok: egy 
pillangó szárnya...
         Isten legyen velünk! Éva

http://www.greengrants.org/
http://www.greengrants.org/
http://www.galga-nfi.info.hu/
http://www.komposztforum.hu/
http://www.komposztforum.hu/
http://humusz.hu/nullahulladek/halozat
http://humusz.hu/filmek/filmek-itthonrol/komposztalas-unnepnapja-2012
http://www.humusz.hu/hirek/szakmai-cikkek/hogyan-lett-zold-jeles-nappa-komposztalas-unnepnapja/11024
http://humusz.hu/komposztalj/galeria/2012
http://humusz.hu/hirek/humusz-hirek/komposztalt-az-orszag/10994


Kié legyen a föld és hogyan?

Az Élőlánc Magyarországért folytatja a már megkezdett társadalmi vitát, és 2013. januárjában további 
nyilvános felvilágosító konzultációkat szervez országszerte a földtörvényről és az alaptörvény 
harmadik, földügyekkel kapcsolatos módosításáról.

Helyszín Időpont Vendég Pontos helyszín  Meghívó

Biatorbágy 2013. január 17.
csütörtök 19.00 Ángyán József Közösségi Ház

Fő út 94.
meghívó
letöltése

Pécs 2013. január 19.
szombat 17.00 Ángyán József Civil Közösségek Háza

Szent István tér 17.
meghívó
letöltése

Tapolca 2013. január 24.
csütörtök 17.00 Bencsik János

VOKE Batsányi János 
Művelődési és Oktatási 
Központ
Vasút u. 3.

meghívó
letöltése

Szarvas 2013. január 31.
csütörtök 17.00 Bencsik János

Cervinus Teátrum 
(Művelődési Ház)
Kossuth  tér 3. 

meghívó
letöltése

Sárospatak 2013. február 1.
péntek 17.00 Ángyán József

A Művelődés Háza és 
Könyvtára pódium terme
Eötvös út 6.

meghívó
letöltése

Pályázati lehetőségek –  KOKOSZ irodájából érkezett a PályázatMenedzser hírlevél

Pályázat alapfokú oktatási intézményeknek környezetvédelmi táborban való részvételre

A pályázat célja Az Erzsébet program keretén belül alapfokú oktatási intézmények 
környezetvédelmi táborban való részvétele. Pályázhatnak Alapfokú oktatási intézmények 
pályázhatnak. Kedvezményezettek köre: Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat 
benyújtásának napján legalább 8 éves, de 2013. augusztus 31-ig 15. életévét be nem betöltött 
gyermek. Pályázati feltételek Támogatás tartalma: Az Alapítvány teljes körű ellátást biztosító 
táborozási szolgáltatás igénybevételéhez nyújt támogatástTovább »

Hurrá, együtt nyaralunk! – Táborozási pályázat gyermekvédelmi szakellátásban, nevelőszülői 
hálózatban ellátott gyermekek részére

A pályázat célja Gyermekvédelmi szakellátásban, nevelőszülői hálózatban  ellátott gyermekek 
táboroztatása. Pályázhatnak Tartós vagy átmeneti elhelyezést nyújtó gyermekvédelmi 
intézmények, nevelőszülői hálózatok. Kedvezményezettek köre: A pályázó intézmények által 
gyermekvédelmi szakellátásban részesített vagy nevelőszülői hálózatban ellátott gyermekek. 
Pályázati feltételek Támogatás tartalma: Az Alapítvány teljes körű ellátást biztosító táborozási 
szolgáltatás igénybevételéhez nyújt támogatást az Erzsébet-tábor turnusának időtartamára. A 
turnusok időtartamaTovább »

Igazolt hiányzás – Táborozási pályázat iskolai csoportok számára

A pályázat célja Táborozási lehetőség biztosítása iskolai csoportok számára Pályázhatnak 
Alapfokú oktatási intézmények. Kedvezményezettek köre: A pályázó oktatási intézmények tanulói. 
Pályázati feltételek Támogatás tartalma: Az Alapítvány teljes körű ellátást biztosító táborozási 
szolgáltatás igénybevételéhez nyújt támogatást az Erzsébet-tábor turnusának időtartamára. A 

http://palyazatmenedzser.hu/2013/01/09/igazolt-hianyzas-taborozasi-palyazat-iskolai-csoportok-szamara-2/?awt_l=84NK2&awt_m=3bDHKnP0Rmz4mMk
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http://palyazatmenedzser.hu/2013/01/09/palyazat-alapfoku-oktatasi-intezmenyeknek-kornyezetvedelmi-taborban-valo-reszvetelre/?awt_l=84NK2&awt_m=3bDHKnP0Rmz4mMk
http://palyazatmenedzser.hu/2013/01/09/palyazat-alapfoku-oktatasi-intezmenyeknek-kornyezetvedelmi-taborban-valo-reszvetelre/?awt_l=84NK2&awt_m=3bDHKnP0Rmz4mMk
http://palyazatmenedzser.hu/2013/01/09/palyazat-alapfoku-oktatasi-intezmenyeknek-kornyezetvedelmi-taborban-valo-reszvetelre/?awt_l=84NK2&awt_m=3bDHKnP0Rmz4mMk
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turnusok időtartama 6 nap, azaz 5 éjszaka (hétfő délelőtti érkezéssel és szombati, reggeli utáni 
távozással). AzTovább »

Testvérkönyvtár Program – Pályázat hazai könyvtárak számára határon túli magyar 
testvérintézményük könyvadománnyal való támogatása céljából

A Kölcsey Ferenc Alapítvány pályázatot hirdet hazai könyvtárak (közművelődési, iskolai, 
felsőoktatási, egyházi, egyesületi) számára. A pályázat célja A határon túli magyar 
testvérintézmények, testvérszervezetek könyvadománnyal történő támogatása. Pályázhatnak 
Hazai közművelődési, iskolai, felsőoktatási, egyházi, egyesületi könyvtárak. Pályázati feltételek A 
Testvérkönyvtár segítő program keretében a pályázónak vállalnia kell, hogy az elnyert összegből 
értékes tartalmú szépirodalmat, szakirodalmat, gyermekirodalmat vásárolTovább »

Pályázat üdülési szolgáltatás igénybevételére nagycsaládosok részére – A Magyar Nemzeti 
Üdülési Alapítvány pályázata

A pályázat célja A pályázat célja üdülési szolgáltatás igénybevétele. Pályázhatnak A 
Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) azon belföldi illetőségű 
magánszemélyeknek, aki munkavállalónak minősülnek és a pályázat beadását megelőző 
hónapban munkaviszonnyal rendelkeztek, valamint akiknek a családjában az egy főre jutó 
rendszeres havi jövedelem nem haladja meg 2013. január 1-jén érvényes minimálbér összegét, 
továbbá háromTovább »

Molnár Géza anyagai a tájgazdálkodásról a neten
 
A Szederkény Egyesület a Szövettel együttműködve és az Ökotárs Alapítvány támogatásával 
összeállított egy szakértői anyagot a tájgazdálkodás jelentőségéről, illetve a felszínborítás 
megváltoztatásának káros következményeiről. 
 
Külön szeretnénk kiemelni a felszínborítás jelentőségéről, illetve konkrétan az erdők 
vízháztartásra gyakorolt hatásáról szóló részeket, melyek az MTA Regionális Kutatások 
Központja Kecskeméti Településkutató Csoport munkájára, valamint Anasztázia Makarijeva 
és Viktor Gorskov elméletére támaszkodva mutatják be a kérdést.
 
Az anyagok az alábbi linkeken érhetők el.
   
Vízgazdálkodás és tájhasználat előadás
 
Miért épp tájgazdálkodás?
 
Tájhasználat és vízgazdálkodás élni, vagy felélni?
  

NAPTÁRAK – egy érdekes újdonság és két hasznos „régiség”

A gödöllői Waldorf iskola családi szervező naptára 

Kedves NOE Tagok!

A gödöllői waldorf iskola szülői és tanári közössége készített egy családszervező naptárat, melynek kivitelezési 
minősége és az egész naptár megjelenésének színvonala véleményünk szerint bátran kielégíti nem csak az 

http://www.youtube.com/watch?v=sXlAJKB6fB4&feature=youtu.be
https://6fd87426-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/tamopszervezetek/letoeltesi-oldal/Szederk%E9ny_web.pdf?attachauth=ANoY7cpfiY-IrCEeswC1z-Gfxu4yLw3e6vayhFZpzqTlxElnTwVN8N4-mmC-Oleq_Yo8Ta1nMcJDX7toMGvGKR9TETV1X19JOMyq9FPLh52apBldHI2n2BnlunpA69tl9uNbtkVO66S7_A53b0JP45L3YAEmi2Z4GqqbziQifxDNy1W9LqT0vErcb9wywNkDQkaegwubgje3a65mFi8MFz038BovVbZIfjE9VbS71iMXlROeV-mRg4LcAsgtwUmwRz1Z4ivtP2Lw&attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/tamopszervezetek/letoeltesi-oldal/V%C3%ADzgazd%C3%A1lkod%C3%A1s%20%C3%A9s%20t%C3%A1jhaszn%C3%A1lat.ppsx?attredirects=0&d=1
http://palyazatmenedzser.hu/2013/01/09/palyazat-udulesi-szolgaltatas-igenybevetelere-nagycsaladosok-reszere-a-magyar-nemzeti-udulesi-alapitvany-palyazata/?awt_l=84NK2&awt_m=3bDHKnP0Rmz4mMk
http://palyazatmenedzser.hu/2013/01/09/palyazat-udulesi-szolgaltatas-igenybevetelere-nagycsaladosok-reszere-a-magyar-nemzeti-udulesi-alapitvany-palyazata/?awt_l=84NK2&awt_m=3bDHKnP0Rmz4mMk
http://palyazatmenedzser.hu/2013/01/09/testverkonyvtar-program-palyazat-hazai-konyvtarak-szamara-hataron-tuli-magyar-testverintezmenyuk-konyvadomannyal-valo-tamogatasa-celjabol/?awt_l=84NK2&awt_m=3bDHKnP0Rmz4mMk
http://palyazatmenedzser.hu/2013/01/09/testverkonyvtar-program-palyazat-hazai-konyvtarak-szamara-hataron-tuli-magyar-testverintezmenyuk-konyvadomannyal-valo-tamogatasa-celjabol/?awt_l=84NK2&awt_m=3bDHKnP0Rmz4mMk
http://palyazatmenedzser.hu/2013/01/09/testverkonyvtar-program-palyazat-hazai-konyvtarak-szamara-hataron-tuli-magyar-testverintezmenyuk-konyvadomannyal-valo-tamogatasa-celjabol/?awt_l=84NK2&awt_m=3bDHKnP0Rmz4mMk
http://palyazatmenedzser.hu/2013/01/09/igazolt-hianyzas-taborozasi-palyazat-iskolai-csoportok-szamara-2/?awt_l=84NK2&awt_m=3bDHKnP0Rmz4mMk


iskolánk érdekében vásárló szülők igényeit, hanem mindenkiét, aki egy színvonalas naptárt vagy egy ötletes 
ajándékot szeretne magának vagy ismerőseinek.
Ezúton szeretnénk felajánlani a NOE tagoknak egy kedvezményes vásárlási lehetőséget, amely keretén belül 
1350,- forintért adnák a naptárt. 
Aki szeretne a naptárból, kérem a loca@index.hu email címre jelezzen vissza. 

Üdvözlettel:
Laurán Csaba

Dávid Mihály 41 éve készíti időjárás előrejelző naptárát. 
Megrendelhető egész éves naptára az interneten a Dávid Naptár 2013 -as oldalon, telefonon: 42/403-532-es 
számon. Az előrejelzés ára: 600Ft+postaköltség.

Ízelítőül: A 2013-as esztendő lényegesen hűvösebbnek ígérkezik a 2012-es évinél. Télen ritkán lesz hidegebb 
mínusz 10 foknál, a csúcs január 25-ről 26-ára virradóra várható, akkor mínusz 15 fokot mutat az előrejelzés. 
Csapadék valamivel több lesz, mint tavaly január-februárban. Márciusban és áprilisban viszont alig lehet esőre 
számítani. Éjszakai fagyok viszont egészen május 20-ig előfordulhatnak.  

Májusban pár napra aztán ránk tör a kánikula. A hónap közepén-napokon keresztül nyárias hőség várható. A 
következő hónapok viszont nem sok jóval kecsegtetik a melegre vágyakozókat, az átlagosnál hűvösebb nyár jön. 
Júniusban 25 fok fölé alig-alig kúszik majd a hőmérséklet, míg júliusban nagyobb hőingadozások várhatóak. 
Ötödike körül húsz fok lesz a hőmérséklet, míg 16-a körül már 30 fokot mutat majd a hőmérő higanyszála.

A nyár legmelegebb napja augusztus 12-14 között lesz. A szeptember csapadékmentesnek ígérkezik és az őszi 
fagyok is idejekorán jelentkeznek.

http://www.davidnaptar.hu/
mailto:loca@index.hu


Biogazdálkodást segítő éves vetési naptár 27. alkalommal jelenik meg magyarul.

http://www.zoldbolt.hu/zold-konyvtar/biogazdalkodas/vetesi-naptar.html

A Zöld Boltban interneten is megrendelhető, ára 1400 Ft. 

Előszó (részlet):

„Maria Thun© Vetési naptára 1984 óta jelenik meg magyar nyelven. … Bár a Vetési naptár eredetileg a 
biodinamikusan gazdálkodók segítésére készült, azaz olyan gazdáknak és kertészeknek, akik a Rudolf Steiner 
által ajánlott gyógynövény preparátumokat is használják a termesztésben, mégis mindenki használhatja, aki a 
konstellációk érvényesülésének feltételeit gazdaságában megteremti. ”

Évtizedes tapasztalataink alapján ajánlhatjuk ezt a naptárt mindenkinek, aki szeret a növényekkel bíbelődni, 
állatokkal foglalkozni, s híve annak a szemléletnek, hogy „mindent a maga idejében”!

Impresszum:

Galga Öko-Info Hírlevél

Galgamenti Népfőiskola időszaki kiadványa, 2013. január 16. 

Szívesen várunk és megosztunk a hírlevelünk szellemiségébe tartozó országos, regionális, térségi, helyi híreket, 
információkat.  

http://www.zoldbolt.hu/zold-konyvtar/biogazdalkodas/vetesi-naptar.html


Elérhetőség: Nagy Andrea- 06 70 38 19 287, email: galgaokoinfo@gmail.com

mailto:galgaokoinfo@gmail.com

