MÉH e-HÍRLEVÉL
72. SZÁM, 2016. július 12.
NYÁRI ANZIX
Hát most éppen nem sikerült ügyesen összehangolni a szerkesztő és a lektor munkáját, így ez a szám kissé
fapados lett…
Csendes esőt!
namzi
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XXI. NYÁRI ÉLŐFALU TALÁLKOZÓ, VISNYESZÉPLAK
Ideje: 2016. július 29-31.
Szervező: Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési Egyesület
Egy-két dolgot pontosítottunk, javítottunk a programban, s a Lovasíjász c. film vetítése is fél órával későbbre
került. A jelentkezési lapon a regisztrációs táblázatban hibás dátum szerepelt, ezt most javítottuk (aki már
elküldte a jelentkezési lapját, annak nem kell újat küldenie, mert nem értelemzavaró a hiba!)
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
20.30: 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. A fórumot levezeti: Kajner Péter
13-14.00 Ebéd
14.00 – 16.30 Műhelyek I.
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/ batyus reggeli a Faluháznál
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
Emellett az érdeklődők végigjárhatják a visnyeszéplaki „Gyümölcsész tanösvényt”.
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
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- 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
Máté László

T: 30/9742567
T: 30/8537221

drótposta: namzi@tvn.hu
drótposta: laszlomate758@gmail.com

MAGVETŐ
MAGos Földgyógyító Tábor Magfalva, 2016. július 18.-23. Miért betegítenek ma az
életet adó élelmiszerek? Miért és meddig pusztítjuk még Földanyát? Hogy simulhatna
össze az Isten és az ember által teremtett két világ? Miért nincs „depis” paraszt? Meg
lehet-e ma élni az önellátásból? Minden adottságunk ellenére miért nem váltunk még
KertMagyarországgá? Ezekre a kérdésekre keressük a tábor alatt EGYÜTT a választ. Válaszainkon a
jövőnk, gyermekeink léte és élete múlik. A választ megtaláljuk, hisz „Arra születtünk, hogy a Föld
sebeit begyógyítsuk!”

Előadók:
Bocsó Renáta, Gedő Ibolya, Géczy Gábor, Gyulai Iván, Kolozsi Tóth Gábor, Kökény Attila,
Lantos Tamás, Leidinger Dániel, Molnár Géza, Somlósi Lajos, Tóth Ferenc
Programtervezet:
Július 18. hétfő
Géczy Gábor - Leidinger Dániel: „Vigyél ki a városból!”
Tóth Ferenc: „Szaporodjatok és sokasodjatok”

Este: bemutatkozás, tábortűz, népdal tanulás
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Július 19. kedd
Kolozsi Tóth Gábor: Magfalva bemutatása
Somlósi Lajos: Életkert – a magyar kert feltámasztása
Nauzer Attila: A paraszti élet buktatói

Július 20. szerda
Lantos Tamás: Magfalva más szemmel
Lantos Tamás: A gyógyító kertészet, természetes gyümölcsös
Kökény Attila: Sivatagból édenkertet! A talajélet megújítása
Gedő Ibolya: A kertész felesége, Háziasszonyi teendők

Július 21, csütörtök
Juhász Attila: „Áldott menedék” 9 év fészekrakás
Kökény Attila: Szántóföldek szántás nélkül, a direktvetésről
Műhelybeszélgetések Kökény Attilával

Július 22. péntek
Kökény Attila: Magfalva más szemmel
Gyulai Iván: Mélymulcsolás Talajaink újraélesztése
Bócsó Renáta: Tájfajták termesztése, magfogása
Műhelybeszélgetések: Juhász Attila – Bócsó Renáta
Július 23. szombat
Bócsó Renáta: Magfalva más szemmel
Molnár Géza: Tündérek nyomában - Az életközösségekről
A tábor költsége:
MNGY-s, egyesületi tag:

35.000.- Ft

gyüttmenteknek:

40.000.- Ft

(tartalmazza a szállás és étkezés költségeit is, ha nincs ennyi pénzed szólj, segítünk!!!)
Jelentkezés: 10.000.- Ft előleg befizetésével:
Magfalváért Egyesület: 65100015-11343482 külföldről:
SWIFT: TAKBHUHB HU11 6510 0015 1134 3482 0000 0000
(„előleg”)

Szállás: közösségi körházban matracon (hálózsákot hozz!), vagy saját sátorban
Fürdés: tóban, vagy langyos vizes zuhanyzóban (fürdőruha, zseblámpa kell)
Étkezés: napi 3x, (vegások jelentkezéskor jelezzék!) output: komposzt WC-k
Jelentkezési határidő: 2016. július 15-ig 10.000.- Ft előleg befizetésével
Érdeklődés, jelentkezés: Győri Ildikó 20/2475264 gyoriildi120@gmail.com
Szeretettel várunk!
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MAGosok

Krisna-völgyi Búcsú 2016. 07. 22-24 Somogyvámos
3 napos kikapcsolódás az egész családnak. Nagyszinpadi 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 FarkasTúri 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

GYÜTTMENT FESZTIVÁL, 2016. augusztus 25- 28.
Helyszín: Csobánkapuszta
„Költözz vidékre és kezdj új életet!” Erről szól a fesztiválunk. A Gyüttment Fesztivál a vidéken újrakezdő, környezettudatos
vidéki életet és értékrendet választó, tájba illeszkedő emberek éves nagy találkozója. Tudásmegosztás és tapasztalat csere,
fesztivál környezetben, fesztivál hangulatban.
Már-gyüttmentek és Lesz-gyüttmentek közösen fogalmazzuk, közösen tervezzük meg ezt az új Életet. Környezettudatos,
ökológiai szemléletű új Életet. Az öko-tudatos létezés képviselői, úttörői, bozótharcosai összegyűlünk négy napra,
előadóként, vagy hallgatóként, de résztvevőként egymást segítve, tanítva, bátorítva összekapaszkodunk, erőt merítünk,
közösségként közös térbe gyűlünk. Egyesületek, alapítványok, közösségek mutatkoznak be, de egyéni utak, választások és
azok eredményei is megismerhetőek. Egy helyszínen, négy nap alatt elérhető minden tapasztalati úton szerzett gyakorlati
tudás, amire komfortzónán túl szükség lehet.
Közösségi fesztivál vagyunk!
A fesztivál a gyüttment közösség támogatójaként látogatható. Szeretnénk, ha ez a találkozó, közösség által támogatott
tudásmegosztó fesztivállá válna. A látogatók részvételi díja a fesztivál megvalósuláshoz szükséges fix költségek levonása
után, a tudásukat hozó, ökológiai értékeket, tudatos életet képviselő előadókhoz, közösségekhez, szervezetekhez juttatnánk,
ezzel is segítve őket, éves munkájukat. Hosszú távon támogatnánk az ország más tájain megrendezendő kisebb
rendezvényeket, elősegítve ezzel is a közösségek alakulását, gyüttmentté válást, vidéken megmaradást.
Milyen programokra számíthatsz a Gyüttment Fesztiválon?
Szakmai beszélgetésekre, előadásokra, közös alkotásra, gyakorlati foglalkozásokra. Termelői piacra, magbörzére,
tanyalátogatásra, gyógynövénygyűjtésre. Családi, és gyermek programokra. Zenére!
Témakörök, amik a programok gerincét adják:
• Teremtett környezetünk, élővilágunk ismerete. Ökológiai tudás, ökológiai helyzetkép. Mi vesz minket körül? Milyen
folyamatok zajlanak a Földön, mit tehetünk?
• Ökológiai, vegyszermentes gazdálkodás és állattartás. Kertet tervezünk, gyümölcsészkedünk, talajt vizsgálunk,
komposztot készítünk. A permakultura szemléletétől a hagyományokból ránk hagyott tudásig felsorakoznak a
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gyakorló gazdák, szakértők, s megmutatják, hogyan kell ezt csinálni.
• Otthonteremtés, élettér kialakítás. Eszközök, és technológiák, amiket saját magad is elkészíthetsz. Természetes
alapanyagok, alternatív energia használat, hálózaton kívüli megoldások. Többek között megtudhatod, milyen az a
szalmabála ház, hogyan építs szélkereket, komposztkazánt, rakétakályhát, aszalót, vagy például azt is, hogy miért
olyan jó dolog a komposzt toalett.
• Egészséges élet, természetes gyógymódok, testmozgás. Fitoterápia, népi gyógyászat, harcművészetek, testmozgás,
jóga, tánc. Egészséges táplálkozás tartósító szerek, adalékanyagok nélkül. Kamratöltési tudnivalók szezonálisan, a
kiskertből! Készítünk háztáji finomságokat, sajtot, kovászolt kenyeret és házisört. Szappant főzünk, és kencéket
gyógynövényekkel csak természetesen.
• Népművészet, kézművesség, hagyományok. Megtanuljuk, hogyan alkothatjuk meg eszközeinket. Kovácsolunk,
szövünk, faragunk, cipőt készítünk, nemezelünk.
• Megélhetés, vidéken megmaradás, közösségek, közösségi megoldások. Hiteles életutakat ismerhettek meg, a
pályázati forrásból megvalósított gazdaságoktól a nomád, teljes önellátásra, független életre törekvő egyéni és
közösségi példákig. Eljönnek az alternatív gazdasági, és társadalmi közösségek képviselői, pl: REL, helyi pénzek,
megosztáson alapuló közösségi kezdeményezések. Kisközösségek, ökofalvak, vidéki csoportok önfenntartó példáit,
akik megosztják tapasztalataikat.
• Családokat érintő témák - gyermek születés, nevelés, tanítás, női és férfi szerepek. Gyerekfoglalkozások,
zenetanulás, népi játékkészítés,
A fesztivál helyszíne a Nógrád megyei Csobánkapuszta. Csobánkapusztán azokat a természetbarát technológiai és építészeti
megoldásokat kutatjuk, amelyek vezetékes rendszerektől függetlenné tehetik használóját, és ökológiailag fenntarthatóak.
Komposzt toalettek vannak, a szürke vizet újrahasznosítjuk, sörkollektorral aszalunk és szárítunk. Lebomló anyagokkal
tisztálkodunk és tisztítunk. Alternatív energiákat hasznosítva világítunk. Természetes építőanyagokkal dolgozunk.
Rendezvényeinken csak újrahasznosítható vagy lebomló evőeszközöket használunk, így, amit csak lehet komposztálunk!
Szelektív kukáink vannak, a hulladék szelektíven is kerül felhasználásra.
A fesztivál konyhán helyi kistermelők, vegyszermentes gazdálkodók, családoktól beszerzett alapanyagokból készítjük az
ételeket. Nagyon fontos küldetésünk, hogy a nógrádi embereket, családokat támogassuk. Így fejlesztjük a vidéket. Abból
főzünk, ami éppen terem a közelben, a lényeg, hogy vegyszermentes, kistermelői, szezonális legyen.
Belépés, jegyárak
Belépőjegy vásárlással, vagy támogatói adománnyal a fesztivál megvalósulásában részt vevő vendégek, előadók munkáját,
és az általuk képviselt értékeket támogatod. Így válik közösség által támogatott tudásmegosztó fesztivállá.
Szeretnénk, ha elérhető maradna a részvétel, így sok kedvezményt találtunk ki:
Biciklivel érkezőknek fél áron, lóháton pedig ingyenesen a belépés. 18 éves kor alatt szintén 50 % kedvezmény, 12 év alatt
pedig nem kell fizetni. Ha kistermelő vagy, és könnyebbséget jelent, a belépőjegyet terményben is rendezheted, erről írj
kérlek augusztus 14-ig a szevasz@gyuttmentfesztival.hu-ra.
Csatlakozz hozzánk, ha szívesen segítenél és szeretnél aktívabban is részt venni abban, hogy megvalósuljon ez az egész.
Jelentkezhetsz önkéntesnek itt: Önkéntes jelentkezési lap, cserébe belépőjegyet, és az ellátást biztosítjuk!
Ha úgy érzed, hogy mások számára is hasznos mondani vagy mutatni valód van gyüttment témában, szeretettel várjuk
jelentkezésedet

az

alábbi

e-mail

címre.

Szervezetek,

egyesületek,

közösségek

képviselőit

is

várjuk!

program@gyuttmentfesztival.hu
Munkánkat az elnéptelenedő vidék, és az ember természettől való egyre távolodó kapcsolata inspirálja. Szeretnénk, ha

mindez megváltozna! Olyan értékek elterjedéséért dolgozunk, amik segítenek egy emberléptékű, szép élet kialakításában a
fogyasztói lét halmozó céljain túl.
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„Nem azokat várjuk, akik csak hajtogatják, hogy szeretik a természetet, hanem azokat, akik olyan emberré szeretnének válni,
hogy a természet is szeresse őket!”
Köszönjük, ha csatlakozol hozzánk, viszed jóhírünket, megosztod az eseményt a facebook-on. További részletekről itt
www.gyuttmentfesztival.hu vagy a Facebook oldalunkon: https://www.facebook.com/gyuttmentfesztival/ és az esemény
oldalán: https://www.facebook.com/events/1722792811325060/
Nézd meg a tavalyi videónkat a Fesztiválról: https://vimeo.com/137896960
Gyüttment Fesztivál kis csapata

PROGRAMOK A SOMOGY TÁJEGYSÉGBEN, 2016
Éjszakai túra a 40 éves Zselici Tájvédelmi Körzet hullócsillagai alatt
Szervező: Duna_Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
Napnyugta után, a zselici dombok között sétálva csillagok ezrei tűnnek elő felettünk. A kellemes séta után
egy dombtetőn csillagász vezetésével, távcsővel figyelhetjük meg a távoli objektumokat, s akár a fűbe
heveredve várhatjuk a csillagok hullását Európa egyik legszebb égboltja alatt.
A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges! Tel: 30/405-4571
Helyszín: Bánya, Panoráma panzió parkolója
Időpont: augusztus 13, 19 óra
Túra hossza: 5-6 km
Részvételi díj: 1000 Ft/fő

AJÁNLÓ
GÖCSEJ ÉS ŐRSÉG HAGYOMÁNYOS KÖRTEFAJTÁI
Megjelent a Göcsej Természetvédelmi Alapítvány gondozásában a Göcsej és Őrség hagyományos
körtefajtái című könyv, 146 színes oldalon több, mint 200 körtefajta leírásával, színes fotókkal.
Kapható az alábbi helyeken:
Göcseji Múzeum
8900 Zalaegerszeg, Batthyány Lajos utca 2.
Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület
8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5.
Halis István Városi Könyvtár, Civil Iroda alagsor
Nyitva: h-cs: 9-16, p:9-14
Tel.: 20/9313-055
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság
Harmatfű Természetvédelmi Oktatóközpont
Cím: 9941 Őriszentpéter, Siskaszer 26/A
Tel.: 94/548-034
E-mail (turisztikai információ): orseg@tourinform.hu
Az elárusító helyek száma folyamatosan bővül.
A könyv meg is rendelhető, a megrendeléseket postai úton teljesítjük.
Érdeklődni a könyvről és a rendelési lehetőségekről az alábbi elérhetőségen lehet:
e-mail: kortekonyv@gmail.com
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ÖKOLÓGIAI EGYÜTTGONDOLKODÁSRA INVITÁLÁS
Kedves közelebbi és távolabbi ismerőseim, Barátaim!
Sokan tudjuk, hogy azzal, ahogy környezetünkkel bánunk kihat mind a bolygóra, itteni életterünkre,
otthonunkra és testünkre is, és sokan igyekszünk is megtenni a káros hatások mérséklésével amit meg tudunk
tenni.
Ez egy örvendetes folyamat, azonban ma már városunkat oly mértékben elszennyeztük - pusztán, a rendszer
adta szabályos ill. általunk kiaknázhatónak vélt lehetőségei ill. annak látszólagos és valós korlátai miatt hogy annak már komoly következményei alakulhatnak ki.
Eközben figyelmem által és testi állapotomból is kifolyólag egyre másra látok meg további lehetőségeket,
hogy még a város kellős közepén is mennyi mindent tehetünk, hogy természeti környezetünk, és ezzel saját
egészségünk helyreálljon ill. fennmaradjon, és jelenlegi életvitelünket a természet élőlényeivel egy kölcsönös
szimbiózis felé alakíthassuk át.
Akik érdeklődnek ezen lehetőségek iránt, számukra egy csoport indítását tervezem, mely - esetlegesen
különböző, a városban, annak természeti környezetében lévő helyszíneken (elsősorban Pest belvárosában és
Budán, ill. a Sas-hegyi erdőkertemben, rossz idő esetén akár a budafoki lakásomban, akár azokéban, akik ezt
felkínálják) lenne. A legalkalmasabbnak a vasárnap délelőttöket tartanám, a foglalkozások lehetnének délelőtt
10 és 12 óra között.
Hetente egy-egy témával dolgozhatnánk, természetesen a témákat kellően átdolgozva és az aktuális ill
felmerülő kérdésekre is mindig kitérve.
A következő témákon úgy érzem, biztos, hogy eredményesen dolgozhatunk:
- Szelektív hulladékgyűjtés - elérhetjük-e hogy a szürke kukába szinte semmit se kelljen ki ill. beledobnunk?
- Táplálkozás - elérhetjük-e, hogy egészségesek, erőteljesek maradhassunk úgy is, hogy távol lévő istállókban
és ketrecekben tartott állatainkat ne bántsuk, inkább ahhoz járuljunk hozzá, hogy az ilyen állattartó telepek is
fokozatosan leépülhessenek, átalakulhassanak, ökológiailag a helyükre kerülhessenek?
- Növényekkel, fákkal kapcsolódunk - észrevesszük-e, hogyan hangolódhatunk rájuk, megtalálva azt a fizikai
cselekedetet, ami jótékony vagy épp szükség van rá?
- Bőség és energiatakarékosság - hogyan hozhatjuk mindezt össze?
- Emberek közötti segítségadás - merjünk segíteni az elesetteken, és merjünk rámosolyogni a gyermekeikre a
parkban vigyázó, vagy a babakocsival a városban közlekedő anyára, apára, nagybácsira.
- Ökológiai lábnyomunk - valóban áldozat-e ha közlekedésünkkel és vásárlásainkkal érdemben csökkentjük?
Milyen áldozatot válthatunk ki az így meghozott döntéseinkkel?
- Termékvisszajelzések a gyártók felé - az egyik legjelentősebb eszköz, hogy a bolti eladókon,
ügyfélszolgálatokon dolgozóknak amikor csak pozitív és építő módon vissza tudunk jelezni, visszajelzünk a
tőlük vásárolt termékekről, hogy miben jók és miben kellene jobbnak - praktikusabbnak és tartósabbnak lenniük. A hiányzó láncszem: a bolti alkalmazottak és a gyártó közötti visszajelzés lehetősége - teremtsük
meg, erősítsük!
- Együttműködés a hivatalokkal - tehetünk-e valamit az önkormányzatok segítségével, meghallgattatnak-e
kéréseink?
- Lelki békénk, nyugalmunk: itt és mostani üdvünk és fizikai cselekedeteink - rendbe tehetjük-e csak egyiket
vagy csak másikat?
Természetesen szó lesz minden, ide kapcsolódó általatok felvetett témáról és nagyon szívesen veszem kinekkinek a személyes beszámolóit is. A témák sorrendjét, kidolgozásuk mélységét alkalomról alkalomra
határozzuk meg. Az ideális létszám talán 10-15 fő, szükség esetén két csoportot is alkothatunk.
A foglalkozásokon bárki részt vehet, és a legszívesebben tetszésének megfelelő összegű támogatását
fogadom. Szívesen látom az akár egy-egy alkalommal eljönni szándékozókat is, és mindazokat, akik akár
egyetlen lépéssel szeretnének közelebb kerülni a természettel való harmóniához, csakúgy, mint azokat, akik
elszántabb változtatásokat szeretnének kieszközölni életükben.
Az első foglalkozás ideje július 17, de. 10-12 óra, helye a Sas-hegyi erdőkert. Találkozó az Őrség és a Dayka
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Gábor utca kereszteződésénél, onnan pár perc gyaloglás.
Kérem, aki szeretne jönni, erre a címre írjon, aki pedig nem kér meghívót ill. tájékoztatást a továbbiakról, az
is itt jelezze. Hivatalos címekre és levelezőlistákra erről már nem írok, hacsak nem lesz rá kifejezett kérés.
Szeretettel; szeretettel várva az érdeklődőket: Andrea
Drótlevél: bakosfeco@gmail.com
A Magyar Élőfalu Hálózat e-hírlevelét
Szerkesztette: Zaja Péter, elérhetőség: namzi@tvn.hu
Lektor: Kilián Imre <kili@gyurufu.hu>
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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