
MÉH e-HÍRLEVÉL
71. SZÁM, 2016. június 22.

HŐSÉG  ÉS  FOCILÁZ
Vannak időszakok, mikor kissé feltornyosulnak  a ház körüli, kerti munkálatok s bizony lassabban haladnak a
szervezési dolgok. De immár végleg felszállt a „fehér füst”, s a sok egyeztetés, megbeszélés után összeállt a 
Nyári Élőfalu Találkozó programja. Reméljük ez a végleges változat, bár ha módosulni fog, akkor  inkább a 
bővülés irányába. 

Sajnos mondhatni már: szokás szerint egyetlen pályázatunk sem volt a nyertes fakkban, így teljesen 
önköltségesre kell kihoznunk. Összevetve, gyakorlatilag a két évvel ezelőtti „minta” ópusztaszeri Találkozó 
árai lesznek most is.

Hajrá magyarok!

namzi
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XXI. NYÁRI  ÉLŐFALU  TALÁLKOZÓ,  VISNYESZÉPLAK

Ideje: 2016. július  29-31.
Szervező: Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési Egyesület
Programtervezet:

Július 29. péntek
Délután 14 órától:  Megérkezés, regisztráció, szálláshelyek elfoglalása
16. 00:  A „Gyümölcsészeti vándorkiállítás” megnyitója     Darázsi Zsolt, Lázár Péter
18. 00: Máté László előadása: A visnyeszéplaki kísérlet (vetítéssel)
19.30:  Vacsora
20.00:  Filmvetítés: A LOVASÍJÁSZ    film Kassai Lajosról
Utána kötetlen beszélgetés, tábortűz, zenélés stb.

Július 30. szombat
8.00  Reggeli/ batyus reggeli  a Faluháznál
9.00  Géczy Gábor előadása: MAGfalvai tapasztalatok, tanulságok
10.30  MÉH Fórum: A gyakorlatban működő és kevéssé működő példák az Élőfalvak életében. Gyakorlati 
tapasztalatok cseréje. Tervek, próbálkozások, kísérletek.
13.00 – 14.00 Ebéd
14.00 – 16.30  Műhelyek I.
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16.30 – 19.00  Műhelyek II.  (A különféle lehetőségek a jelentkezési lapon vannak felsorolva)
Csak azokat a műhelyeket tartjuk meg, amelyekre az előzetes regisztrációkor megfelelő számú (min. 7 fő) 
jelentkezés érkezik!
19.30  Vacsora,  kürtőskalács sütés
20.30  Tábortűz, moldvai táncház helyi zenészekkel
Alternatív program:  Economics of Happiness c. film vetítése

Július 31. Vasárnap
8.00:  Reggeli
9:00:   Igeliturgia (katolikus)
10.00: Nagy Tamás előadása: Alternatív méhészet
11.30: Füszfás Balázs  polgármester: Önfenntartó falu  -  lehetőségek s gátak a településfejlesztésben
13.00: Ebéd
15.00:  Lehetőség a helyi porták megtekintésére, betekintés a Visnyeszéplaki családok életébe

Visnyeszéplaki életkóstoló/önkéntesség: Az előző évekhez hasonlóan lehetőség van arra, hogy a komolyabb 
érdeklődők az egész hetet (július 24-31.) Visnyeszéplakon töltsék, helyi családoknál.  Részt vehetnek a napi 
munkálatokban és a mindennapok életében, kulturális s egyéb programjaiban. A heti „életkóstolón” 
résztvevők kedvezményesen vehetnek részt a hétvégi programokon!

Regisztrációs díj a teljes hétvégére:  6000 Ft/fő
Napijegy: péntekre: 2500 Ft/fő,  szombatra  4000 Ft/fő  illetve   vasárnapra: 2500 Ft/fő
Kedvezmények: 
- Élőfalvakból érkezők részére (Élőfalvanként 2 fő): 50 % kedvezmény.
- 6 éves korig ingyenes
- 6 – 14 éves kor között: 50 % kedvezményes
- Családok részére 20 % kedvezmény
- A teljes héten részt vevő önkéntesek 6000 Ft-ot fizetnek összesen (ebben a hétvégi regisztrációs díj s étkezés is 
benne van!)

Gyakorlati tudnivalók: 

Szállás: Az alábbi lehetőségek közül választhattok:
- jurta (hozott hálózsák, feklap): 1000  Ft/fő/éj
- Faluházban (hozott hálózsák, feklap): 800 Ft/fő/éj
- Sátorhely: 600 Ft/fő
- Házban s ágyban  (hozott hálózsák): 1500 Ft/fő/éj

Étkezés: A reggelik batyus  közös reggelik. Ebédet s vacsorát biztosítunk, az igényt a jelentkezési lapon lehet 
jelezni.  Aki vegetáriánus ételt szeretne, az is itt jelezheti.
Mivel sok résztvevőre számítunk s nem ökológiai okokból sem szeretnénk műanyag edényeket, poharakat, 
ezért kérünk titeket, hogy hozzatok magatokkal tányért, evőeszközt s poharat!

Az étkezések előtt félórával nyitva lesz a büfé  illetve a „Tájban élő ember” boltja! Az étkezések végéig tart 
nyitva. Klasszikus bolt Visnyeszéplakon nincs, erre készüljetek!  A „Tájban élő ember” boltjában  helyi 
termékek, élelmiszerek, ajándéktárgyak stb. lesznek kaphatók.

A kisebb gyermekek részére külön programokat szervezünk.
A jelentkezési lapot csatoltan küldjük!

Részletek:    Zaja Péter T:  30/9742567    drótposta:  namzi@tvn.hu 
                     Máté László     T:  30/8537221    drótposta:  laszlomate758@gmail.com
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ÖKO-TÁBOROK VISNYESZÉPLAKON az ÉDENKERT EGYESÜLET szervezésében

Családoknak, gyerekeknek, felnőtteknek, és mindenkinek

Június 22 - 26.

Kályha, és kemenceépítés, kenyérsütés

Nyári konyha építése rakott tűzhellyel és kemencerakással.

Június 29 - július 3.

Öko-építészet, és minden ami agyagból van

Néhány ember összefogásából, fából, sárból, szalmából lakható házat lehet építeni.

Július 6 - 10.

Állattartás, sajtkészítés, tejfeldolgozás

Az állattartás ott kezdődik, hogy az állat éhes, és ott végződik, hogy én is éhes vagyok. Sanyargatott állat húsát, tejét ne edd.

A természetes egyensúly megteremtése.

Július 13- 17.

Gyapjúművesség, fonás, nemezelés

Gyapjú nyírás, mosás, szárítás, farkasolás, kártolás, festés, fonás, szövés, kötés, kötélverés, zsinórozás, ványolás.

Július 20 - 24.

Golenya Ági féle tábor

http://golenya-agnes.hu/esemenyek/533-nyari-oko-es-eletmodtaborok

Tervezés, és szervezés alatt.

Július  27-31.

Önfenntartó, önellátó, természetes életmód tábor

A tábor szervesen kapcsolódik a Nyári Élőfalu találkozóhoz.

Ez egy rendkívül fontos esemény, ezért az erre a hétre tervezett táborunkat is ehhez igazítjuk. Így
egy mindenre kiterjedő, önellátásra, önfenntartásra irányuló foglalkozások, és ismeretterjesztés

lesz ezen a héten. Ennek keretében lesz gyümölcsészet, aszalás, sajtkészítés, állattartás,
ökoépítészet, gyapjúművesség, biokertészet, fa művesség, gyógyászat, stb.

Az önellátás nem a túlélésről szól. Amire szükségem van, megvásárolhatom azon a pénzen, amit
napi 8 órában megkeresek a munkahelyemen. Viszont napi nyolc órában megteremthetem

magamnak mindazt, amit a pénzemen vennék. Mi akkor a különbség?

Augusztus 3 - 7.

Nemez tábor haladóknak

És még ezeket a témákat is érintjük: Gyapjú nyírás, mosás, szárítás, farkasolás, kártolás, festés,
fonás, szövés, kötés, kötélverés, zsinórozás, ványolás.

Augusztus 10 - 14.
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Életmód tábor az önellátás, önfenntartás jegyében. Élet a tanyán:

Faművesség, öko-építészet, gyapjúfeldolgozás, állattartás (kecskefejés), sajtkészítés, bio-kertészkedés,
gyümölcsészet, kaszálás, öngyógyítás. Vagyis minden, ami az életben maradáshoz szükséges.

Augusztus 17 - 21.

Népzenei és néptánctábor

Hangszeres zene, néptánc, népi énekek oktatása.
Népi hangszerkészítés, kézműves foglalkozások. És sok-sok zene, tánc.

Jelentkezés
Érdeklődni e-mailben, vagy telefonon lehet. Telefonos egyeztetés után kérek egy e-mailt!!
Bariska Gábor Telefon: +36/ 30/ 421 55 95      E-mail: bariskagabor@gmail.com
Tábori foglalkozások költsége
Táborainkhoz sem uniós, sem állami forrásokat nem igényeltünk, és nem kaptunk. A táborban való részvétel 
önköltséges. A költségek az adott témakör anyag, és eszköz szükségletétől, a felkért tanárok, mesterek 
díjazásától függnek. 
Bízom abban, hogy olyan csoportok alakulnak ki, ahol a résztvevők egymást segítve, tanítva, támogatva, a 
maguk és a mások örömére töltik el aktív pihenésre szánt idejüket, így csökkentve a költségeket.
Az előző évek tapasztalatából állíthatom, hogy táboraink mindenki számára megfizethetők.
A csikószelídítő tábor gyerekeknek felnőtteknek: 15.000 Ft + étkezés, szállás.
A többi tábor 5-10.000 Ft (gyerekeknek olcsóbb) + étkezés, szállás.

részletek: http://oko-falu.hu/2016-taborok/

SZÖSZ GABONATÁBOR

Gabonatáborunkba olyan lelkes fiatalokat vagy idősebbeket várunk, akik tisztelik a gabonát, fontosnak tartják
a teljes értékű, szerves gazdaságból származó növényeket és akár otthon a kertjükben is kipróbálnák 
termesztésüket. Akik nem ismerik a gabonákat lábon, vagy nem arattak, csépeltek még, azoknak itt a helyük, 
de azoknak is, akik a gabonakonyhával ismerkednének mélyrehatóan: a kovászolás, erjesztés művészetével, 
kásákkal, lepényekkel, salátákkal, napkenyérrel és hasonló finomságokkal Deák Albert konyhájából.

Nagy Tamás beavatja az érdeklődőket az alternatív méhészet rejtelmeibe, vagy a helyi madárvilág 
szépségeibe. Tervezünk hangfürdőt, táncházat, kirándulásokat is.  Aki szeretne az Alföld és a GABONÁK 
szépségével és nehézségeivel is megismerkedni, az jelentkezzen bátran!!!!
Helyszín: Ópusztaszer, Szerkő-tanya
Időpont: 2016.június 29- július3.
Részvételi díj: 23 000Ft/5 nap (étkezés, programok, sátorhely/padlás)
Kedvezmény: élőfalu lakóinak 10%
Jelentkezés: torokrisztina@gmail.com

MAGFALVA

Kedves Mindnyájan!

Június 24.-től (Szentivánéj) újra fogad gyakornokokat Magfalva. Az jöjjön, akit érdekel az önellátás, az élet 
szolgálata, a "földmívesség". Itt megismerheted magadat, felmérheted képességeidet, az Életet tanulhatod.
Kosztot, kvártélyt, tudást, barátokat kapsz, kitartó, becsületes munkát várunk Tőled.
Akit érdekel, hívja Kolozsi Tóth Gábort: 20/9331377
Várunk, Isten áldjon!
Géczy Gábor
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Krisna-völgyi Búcsú 2016. 07. 22-24   Somogyvámos
3 napos kikapcsolódás az egész családnak. Nagyszínpadi programok, indiai kulturális csemegék, 
hagyományos ételek, kirakodóvásár amivel várjuk idén is kedves vendégeinket.
Bővebben: http://krisnavolgy.hu/krisna-volgyi-bucsu-2016/
Telefonos információ:  30 641 23 09

SZŐRÖSTÜL-BŐRÖSTÜL    Kézműves tábor a Bakonyban

Ideje: 2016. Július 20-24.

Helyszín: Kövér Egér Tanya   http://www.kulcsoshaz.info/terkep

Idén is várunk mindenkit a bakonyi erdők ölelésében, a Kövér Egér Tanyán, ahol a kézművességek közül a 
nemezkészítés és a nomádszövés titkokkal teli világába tekinthetnek be. A nemezelés mesterségét Farkas-
Túri Enikő és Farkas Gergely, míg a szövését Bálint Angelika tanítja.

Eközben gyermekeink erdőt kerülnek, énekelnek, táncolnak, fúrnak-faragnak, szőnek-fonnak, báboznak. 
Mindebben és az esti tűz körüli mesékben Dóra Áron, Csépke Zsuzsanna és Czigány Tamás közreműködik.

Ételünket szabad tűzön készíti házigazdánk, Gőgh Róbert belefőzve a bakonyi rengeteg minden ízét és 
zamatát.

Jelentkezés és bővebb tájékoztató:  Farkas-Túri Enikő  telefon: +36 20 318 71 01  email: turieni@gmail.com 

A Magyar Élőfalu Hálózat e-hírlevelét      
Szerkesztette: Zaja Péter, elérhetőség: namzi@tvn.hu  
Lektor:  Kilián Imre    <kili@gyurufu.hu>
Munkánkat támogatja: A Magyar Élőfalu Hálózat és a Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési Egyesület
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