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A népfőiskola támogatja a Galgahévízi Ökofalunkért Egyesület Zöldövezet pályázatát.
Zöldövezet 2012
Közösségi funkciójú zöld területek létesítése, fejlesztése és rehabilitációja
Célterület: Galgahévíz Ökofalu központi része, a rendezési terv szerint park célú terület, 1600
négyzetméter és a mellette lévő játszótér, kb. 300 négyzetméter, valamint az oda vezető
sétautak.
Az ökofalu házai 2006-tól kezdődően épültek/épülnek e terület köré. Egy felépült sorház
határolja, a többi oldalról építési telkek veszik körül. Fából faragott szobrok és néhány fa
gyermekjáték került ide 2008 nyarán, valamint kb. 10 db facsemete lett ültetve, melyek
egyelőre kevés árnyékot adó fiatal fává nőttek. Található még a játékoktól nem messze egy
kezdetleges tűzrakóhely. A parkosítás félbemaradt anyagi nehézségek miatt.
A terület eredetileg kaszáló, illetve lucerna ültetvény volt, fű és lucerna ma is nő rajta, évi 2-3
kaszálással tartják valamennyire rendben. A szobrok és fajátékok, valamint egy db pad 1-2
évente átfestést igényelnek, ezt az itt lakók társadalmi munkában végzik.
Az Ökofaluban jelenleg 12 háztartás lakott, két további ház a közeljövőben készül el. Jelenleg
7 kisgyerek lakik itt, a telektulajdonosok még 5 gyerekkel terveznek néhány éven belül
ideköltözni, illetve a fiatal családok várhatóan nőni fognak.
Az Ökofalu kapcsolatban áll a Galgamenti Népfőiskolával, valamint annak környezeti nevelés
programján keresztül a faluban lévő óvodával és iskolával. Az évente két alkalommal
rendezett környezeti nevelés napok programjai esetenként itt kerülnek megrendezésre.

A pályázat keretében az itt lakókat képviselő Galgahévízi Ökofalunkért Egyesület a
Galgamenti Népfőiskola támogatásával venne részt pályázatban, bevonva az óvodát és az
iskolát.

A terv a növényzet szempontjából:

- a madarak számára fogyasztható gyümölcsű fák és bokrok ültetése nem messze a
játszótértől, illetve közvetlenül mellé is, árnyékolás céljára.
- magának a játszótérnek és közvetlen környékének egyengetése, gyepesítése, a játékok
körül bokorsor ültetése a kisgyerekek bent tartására.
- a játékok közelében található szobor talapzat befuttatása
- a park és játszótér területére sétautak vezetnek, ezek kitisztítása, bokrokat telepítése
melléjük.

Mivel a közelben vízcsap található, az öntözést meg tudjuk oldani.

Tereptárgyak:
- Az ültetett helyben honos növényfajokról ismeretterjesztő táblák készítése az óvodai és
iskolai csoportokat környezeti nevelésének elősegítésére. A környék kisebb kirándulásokra
alkalmas, jelzett turistautak vannak a közelben, itt meg is lehet pihenni.
- madárodú, itató, madarakat ismertető táblák felállítása az ismeretterjesztés és megfigyelés
elősegítésére.
- szelektív hulladékgyűjtő felállítása a gyerekek számára jól érthető magyarázatokkal ellátva.
- homokozóban homok felújítása
- a tűzrakóhely átépítése
- néhány pad elhelyezése a sétautak mentén és a központi részen közösségi célra
alkalmasabbá téve a pillanatnyilag teljesen puszta területet.
A tervezésben, az ültetésben az itt lakók, a Népfőiskola tagjai, az óvoda és az iskola venne
részt.
Az óvónőkkel és az iskola tanáraival az említett programokon keresztül a Népfőiskola és
részben az Ökofalu állandó kapcsolatban van. A tervezést velük és az érdeklődő szülőkkel
együtt több összejövetel keretében, a Népfőiskola honlapját is igénybe véve végeznénk.
A pontos tervek elkészülte után a tavaszi hétvégék közül választanánk ki a munkára alkalmas
időpontokat.

A növények gondozását és a tereptárgyak karbantartását a GÖE vállalja, ahogy eddig is
történt a meglévőkkel.
Munkaeszközöket, komposztot, trágyát, a növények szállítását, ültetését és fizikai munkát a
GÖE tud nyújtani.
A környezeti neveléssel összefüggő feliratokat, madár odut, itatót, szelektív hulladékgyűjtőt a
Népfőiskola tervezné meg. A szemét szelektív elszállítása az Ökofalu területén megoldott.

ORSZÁGOS ESEMÉNYEK

Berecz Ágnes küldte, ajánlja, angolul jól tudók előnyben – ha pedig nem tudunk ott lenni,
legalább halljunk róla!
A Dragon Dreaming szellemi atyja, John Croft látogat el hozzánk Magyarországra és két
kurzust fog tartani azok számára, akik szeretnének megtanulni hihetetlenül hatékony
projekteket szervezni és azok anyagi hátterét könnyedén előteremteni. Ez a rendszer ötvözi a
rendszerelméletet, és az ausztál őslakosok tradicionális közösségi létét. Céljai olyan
csoporfolyamatok működtetése, amelben a Fej és a Szív, az Egyén és a Csoport, az Álmokvágyak és a Racionális megvalósítás egyaránt szerepet kap, amelyben jó benne lenni és
facilitálni egyaránt.
Nagyon jó lehetőség facilitátorként is a fejlődésre, a csoportintelligencián épülő
csoportfolyamatok vezetésére.
Bővebb információ a módszerről: dragondreaming.org/en/dragon-dreaming/
Július 14-16:
Introduction to Dragon Dreaming (azaz Bevezetés a Sárkányálomba): A bevezető műhely
témája a megismerkedés a Dragon Dreaming módszerével és filozófiájával. A résztvevők
megtapasztalhatják a sikeres és fenntartható projekttervezés folyamatát. A műhely célja, hogy
az ehhez szükséges eszközöket egyéni életük, projektjeik során is képesek legyenek
alkalmazni.
Július 16-19:
Empowered Fundraising: Az Empowered Fundraising, vagyis a „Képessé tételi
forrásteremtés” műhely célja, hogy a pénz és az anyagiak körüli mély, mindannyiunkban élő
frusztrációt megértve és feldolgozva egy új, felelősségteljes és méltányos hozzáállást
alapozzunk meg a pénzhez való viszonyulás és annak kezelése terén. A műhely azok számára
lehet hasznos, akik új forrásteremtési stratégiákat és attitűdöket szeretnének megismerni és
alkalmazni projektjeikben, és szeretnék elsajátítani a Dragon Dreaming megközelítését és
módszerét.
A program facebook linkje a helyszínről, programról, árról és további infókról:
http://www.facebook.com/events/388389251198032/

Berecz Ági ajánlása:
Jóga Hírlevélre feliratkozhatsz!
Kundalíni Jóga Közösség
kundalinikozosseg@gmail.com

A KOKOSZ-os barátaink ajánlása: - Blogoló tölgyfa
http://tolgyfa.blog.hu/
Egy tölgyfa élete
Nem tudom, miért.
Nem tudom, hogyan.
Talán a véletlenek különös játéka.
Talán felsőbb hatalom által meghatározott küldetés.
Csak azt tudom, valamiképpen lehetőséget kaptam arra, hogy gondolataimat közvetítsem az
emberek felé.
Itt, ezen a blogon.
Én, a tölgyfa.
Az első blogoló tölgyfa.
ÚJ KÖNYVEK !!!
1. Polgár Jutka: Gomolyfelhővár
A Galgamentén játszódó mesék sora folytatódik. Ez a történet a turai kastélyban
játszódik.
További információk: poljut@freemail.hu
1. SONNEVEND Imre: Házi berkenye és barkóca berkenye
Tájékoztatok minden érdeklődőt, hogy a berkenyés könyvecske forgalomba
nem kerül, így tehát ára sincsen. További, saját magam által finanszírozott berkenyés
kutatásaim támogatáshoz viszont adományt elfogadok, így minden elküldött 1100 Ft
támogatás fejében küldök egy példányt a kiadványból. A posta költséget (1 pld esetében 225
Ft) én fizetem.
Dr. Sonnevend Imre, 8200 Veszprém, Lóczy L. u. 5/G
2. Beszélgetések az önellátásról
Nagyon izgalmas fejezetekkel jelent meg a Krisna völgyiek könyve csupa alapismeret,
amit ők már a gyakorlatban is kipróbáltak: zöldséges kert, gyümölcsös, tóépítés stb.
Nézzetek rá!
http://okovolgy.hu/megjelent-uj-konyvunk-beszelgetesek-az-onellatasrol/

AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME érdekében a Jászságból, Réz Marika küldte,
kérte segítségünket!

A JÁSZÁROKSZÁLLÁSI HŐSÖK SZOBRÁÉRT!
Jászárokszállás városközpontjában álló legszebb szobornak, az I. világháborús Hősök
Emlékművének állapota igen leromlott. Az elmúlt 88 év időjárási viszontagságai súlyos
nyomokat hagytak rajta. Talapzatának terméskővel fedett részei szétesőben vannak. Az 1924ben készült műkő szobor felülete porladni kezdett, néhány helyen már darabok is törtek le
róla. Felületén repedések is megjelentek, mert a víz, az apró repedéseken keresztül eljutott a
belsőben lévő vasbeton rudakhoz. Azok korróziója feszíti szét az alkotást, ezzel még nagyobb
repedéseket okozva, egészen addig, amíg az darabjaira nem hullik.
Most még lehetőségünk van arra, hogy az eredeti szobrot - szakemberek kisebb
beavatkozásainak segítségével - megmentsük.
Támogatási lehetőségek: OTP Bankban történő átutalás
OTP 11745121 - 20017321
Közlemény rovatba: HŐSÖK SZOBRA és az ADOMÁNYOZÓ NEVE
További információk: vitez.balogh.balazs@gmail.com
06 70 2180181

HONLAPOK, VIDEÓK
-

Varga Zoltán új honlapja - Elkészült az első változata az itteni honlapomnak.

www.agama.x10.mx

-

http://youtu.be/gXSkfcDwUlA

Ritókné Nóri pedagógus ajánlásával, fogadjátok sok szeretettel a következő kisfilmet, mely
egy Berettyóújfalutól nem messze levő kistelepülésen élők iskoláját, módszerét mutatja be az
etnikum integrációja terén.

