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NYÁRI  ZÖNGE

Újra nyakunkon a kedvenc évszakunk. Ilyenkor némileg átalakul a „hírcsokrunk” tartalma s előtérbe 
kerülnek a nyári programok, táborok, találkozók. Az előző évek szokásait s a hírek gyérebb csordogálását 
követve idén is 3-4 hetes ciklusokban jelenünk meg egészen augusztus végéig.

Bár az igazság magva az is, hogy ez a pazar 3 hónap egészen mást jelent falun s mást városon. Hiszen míg itt 
kemény munkák kerülnek előtérbe (legyen szó akár a szénagyűjtésről, kapálásról vagy éppen házfelújításról),
addig a városi lét számára ez a nyári örömök, szabadság, strand, kirándulás stb. kellemetes világa. Ezt azért 
mindenki tartsa szem előtt! 

A hírlevelet egy hete kezdtem el írni-összerakni, de közben a szénacsinálás elsőbbséget élvezett….

Lélektöltögető szép napokat minden kedves Olvasónknak!
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Programok az Áldott Menedékben
(Nagyszékely)

Rövid bemutatkozás azoknak, akik nem ismernek minket.
Négytagú a családunk (Nagyobbik lányunk 3 és fél  éves, a kisebbik 3 hónapos). Nagyszékelyben, Tolna
megye  északi  részén  lakunk  a  Nagyszékelyi  KÖRTE  élőfalu  kezdeményezés  tagjaiként  2007  óta.
Permakultúrás elvek szerint alakítjuk életterünket amennyire tőlünk telik. Szerény, sokak számára puritán
életformát választottunk, önellátásra törekszünk. Ez mellett tájfajta-megőrzéssel foglalkozunk, egyelőre csak
növényeink vannak (főleg zöldség és gyümölcs). 

Tapasztalatszerzési lehetőség
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A tavalyi évben meghirdetett lehetőség kapcsán nagyon sok segítséget kaptunk. Ezen felbátorodva, és az
ebből származó tapasztalatokat leszűrve szeretnénk idén is segítőket fogadni. 
Íme a felhívás:
Segítőkész, lelkes, cselekvő típusú emberek jelentkezését várjuk, akik májustól szeptember végéig 1 vagy 2
hetet  nálunk  szeretnének  tölteni,  hogy  belelássanak  és  kipróbálhassák  ezt  az  életformát.  Családi
berendezkedésünkből  kifolyólag  főleg  hölgyek  vagy  párok  jelentkezését  várjuk!  Elsősorban  a  háztartás
vezetésében  kél  el  a  segítség,  így  nem  előfeltétel,  hogy  kertészetben  járatos  legyen  a  jelentkező.
Megpróbáljuk a jelentkező készségeihez, érdeklődéséhez igazítani a munkákat, amennyire ez lehetséges.
Szállást  házban  tudunk  biztosítani  (csak  matrac  van!),  fürdési  lehetőség  kinti  zuhany  napkollektorral,
alomszék  kint  és  bent  egyaránt,  napi  három  húsmentes  étkezés.  A  szálláson  és  étkezésen  felül  a
rendelkezésünkre álló anyagi javainkból származó juttatásokkal is próbáljuk meghálálni majd a segítséget.
Napi minimum 5 óra aktív segítséget kérünk, a nap fennmaradó részével mindenki szabadon gazdálkodik.
(Javasoljuk  például  a  környék  túraútvonalait,  helyi  értékek  megtekintését,  a  közösség  más  tagjainak
megismerését stb.)
A segítő  beleláthat  a  vidéki  életbe,  az  önellátás  egy szintjébe,  egy helyi  energiaforrásokra  és  a  kétkezű
munkára alapozódó munkamenetekbe, a zöldség- és gyümölcstermesztésbe, feldolgozásukba, permakultúrás
életmódba, tájfajta megőrzésbe stb.
Kérünk  minden  jelentkezőt,  írjon  egy  rövid  bemutatkozó  levelet,  és  hogy  milyen
időintervallum  felelne  meg  számára.  A  levél  Tárgyához  írd  be:  "tapasztalatszerzés"
Elérhetőségünk: Bócsó Renáta : neonata.kukac.freemail.hu

Nyílt napjaink 2015-ben

Szeretnénk  lehetőséget  biztosítani  az  érdeklődőknek,  hogy  megtekinthessék  gazdaságunkat.  Ha
meglátogatna  minket,  ne  habozzon,  jöjjön  el  egyik  nyílt  napunkra,  mert  soron  kívül  nem  vagyunk
látogathatók. 

Idei első nyílt  napunk ugyan betegség miatt  elmaradt,  de reméljük, hogy a másik két időpontban tudjuk
fogadni az érdeklődőket, hogy szervezettebben beleláthassanak munkánkba, életmódunkba.

Július 11. szombat

Szeptember 12. szombat

Tervezett program:

9 órakor megérkezés

9:15-től Permakultúrás gazdaság (kert és erdőkert) bemutatása szakmai vezetéssel

10:30-tól  egy  árnyékos  helyen  az  érdeklődőkben  felmerülő  kérdések  alapján  tudjuk  kölcsönösen
tapasztalatainkat megosztani (számunkra ez mindig nagyon tanulságos)

12:00-12:30 között lehetőséget biztosítunk saját vegyszermentes termékeink megvásárlására is 
feleslegünkből

12:30-13:00 között búcsú a gazdaságtól

A programra  előzetes  bejelentkezés  szükséges  a  neonata.kukac.freemail.hu  címen.  (Adjanak  meg
jelentkezésükben  telefonszámot,  hogy  a  program  hirtelen  változása,  esetleges  elmaradása  esetén
tudjunk jelezni.) A levél tárgyaként szerepeljen a :"nyílt nap" kifejezés.

Belépődíj felnőttek részére 600 Ft

     18 éves kor alatt ingyenes

Megközelíthetőség: Nagyszékely zsák falu Tolna megye északi részén, kevés forgalommal. Pincehely felől
van bekötőútja. Sajnos tömegközlekedéssel nem lehet 9 óra előtt bejutni a faluba, de a programot nem tudjuk
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későbbre tolni a felmelegedések miatt. Ezért kérem a bejelentkezőket, jelezzék, hogy merről érkeznének és
hányan,  hátha  tudunk  telekocsi  szervezésben  valamit  segíteni.  A falugondnoki  autó  is  tud  a  Pincehelyi
vasútállomásról behozni embereket, ha időben (három nappal előtte) jelezzük a hivatalnak az igényt.

További információk találhatók rólunk a blogunkon: 
www.aldottmenedek.blogger.hu

Juhász Attila és Bócsó Renáta

GYÓGYNÖVÉNY  GYŰJTŐ  TÁBOR  GYIMESBÜKKÖN

Gyimesek vidéke még egy olyan hely a  Keleti-Kárpátok
szívében, ahova az intenzív és vegyszeres mezőgazdaság még nem
tette  be  a  lábát.  A természetközeli,  gazdálkodó  életformának  is
köszönhetően a  vidéket  csodálatos,  mesébe illő,  több száz  fajta
virágot számláló kaszálók és gyepek uralják. A nyugatról érkező
biológus  szakemberek  több  mint  40  fajta  gyógynövényt
azonosítottak.  Mivel  nem  mindenkinek  adatik  meg  e  gazdag
gyógynövénykínálat  a kert végében, gyűjtésükre kiváló alkalmat
teremt táborunk.

Tervezett program: 
Július 20.-án, hétfőn: este gyülekezés Gyimesbükkön, Áldomas patakán az Áldomás Panziónál. 19:00 óra:
vacsora, utána megnyitó beszéd, résztvevők köszöntése, bemutatkozás.

Július 21.-én, kedden: 9:00 óra: reggeli, délelőtt előadás a gyógynövényekről (Maczalik Ernő), ebéd, majd
kimegyünk  Keresztfásra  növényeket  gyűjteni.  Kb.  3-4  órás  enyhe  túra  a  közeli  kaszálókba.  19:00  óra:
vacsora.

Július 22.-én, szerdán: 8:00 óra: reggeli, utána felmegyünk a kalibához, ahol készítünk egy sajtot, ebéd a
kalibánál a szabadban. Utána rövid túra az ezer éves magyar határ mentén,
növénygyűjtéssel egybekötve. 19:00 óra: vacsora.

Július  23.-án,  csütörtökön:  8:00  óra:  reggeli,  utána  lovas  szekérrel felmegyünk
Aranyos  tetőre,  ahonnan  egy  2  órás  gerinc  túrával  megérkezünk Orodikra
(1293m magas hegyi kaszáló). Ezen a napon velünk lesz Bálint Zsolt,
magyarországi  lepkész-biológus,  aki  lepkékről,  növényekről  fog mesélni,
miközben élőben is  láthassuk a  sok fajta  szebbnél  szebb lepkéket, virágokat. 

Orodik tetőre érkezve ebédelünk, délután pedig kaszálunk és
gyógynövényeket gyűjtünk. Vacsora 19:00 órakor. Ezen az éjszakán fenn  alszunk
Orodik tetőn egy szénatartó csűrben, hálózsákban, friss szénában!

Július  24.-én,  péntek:  8:00  óra:  reggeli,  utána  séta  a  környéken,
növénygyűjtés.  Ebéd  után  megforgassuk az  előző  napon lekaszált  füvet,
délután  feltakarjuk,  berakjuk a  csűrbe,  és  este  hazamegyünk Áldomásra,
ahol meleg vacsora vár.

Július  25.-én,  szombat:  reggeli  után  gyógynövények  csomagolása,
kiértékelés, záróbeszéd. 

        (A program az időjárás függvényében
módosulhat )
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Részvételi díj: 45 000 Ft/fő (ami magába foglalja a szállást, programokat és teljes ellátást).
Érdeklődni és jelentkezni: Sárig Attilánál és Rékánál lehet, e-mailen: reka.simo@gmail.com, vagy telefonon:
0040727 859 882. 
Jelentkezési határidő: július 10.

SZŐRÖSTÜL-BŐRÖSTÜL A BAKONYBAN

KÖVÉR EGÉR TANYA          2015. július 22.-26.

Egy  olyan  tábort  szeretnénk,  amelyben  mindannyian  tanulunk,  tanítunk  ,  játszunk,  táncolunk,  főzünk,
kirándulunk….
Érkezés: Szerdán 13 órától, első étkezés 22.-én vacsora, és 26.-án ebéddel zárul a tábor. 
Első  nap   16-tól  szakmai  előadás  lesz  a  nemezelésről  és  a  magyar  mintakincsünkről,  miközben  a
gyermekeknek  külön  foglalkozást  tartunk.  Ezt  követően  vacsora  (helyben  fő),  majd  mintatervezés,
ismerkedés…
Házigazdánk: Gőgh Róbert és felesége Gőgh Róbertné Drahos Zita (tel.: 06-30-3284009)
Nemezelést tanítják: Farkas-Túri Enikő, Farkas Gergely, (tel.:06-20-3187101)
Gyermekfoglakozások, ének, tánc: Czigány Tamás és Csépke Zsuzsanna
Furulyaszó és esti mese: Dóra Áron
Bábelőadás: Az oktatók és táborlakók „szabad idejükben” készítik…, ezt szombat estére tervezzük.
Étkezés:  A reggeli  és  vacsora batyus,  ami  azt  jelenti,  hogy azt  eszünk ,  amit  viszünk.  Meglepetés  házi
finomságokkal lehet készülni, amit helyben is elkészíthetünk. Kenyér és tejtermék vásárlására a közelben van
lehetőség. Egy konyha és két hűtőszekrény áll rendelkezésünkre., és remélhetőleg egy kemence is  Akik
sátoroznak, hozzanak magukkal tányért, poharat és evőeszközt.
Szálláslehetőség: A Kövér Egér Tanya kulcsosházban (helyet jelentkezési sorrendben biztosítunk), illetve
saját sátorban.
Tábor költségei:

- 3-7 éves korig: szállás, ebéd ingyen, szakmai rész: 3000Ft.

- 7-től 14 éves korig: szállás:sátorban 350 Ft/fő/éj, kulcsosházban 1000Ft/fő/éj, ebéd  700Ft/nap,

szakmai rész.8.000 Ft +anyagköltség 

- 15 éves kortól: szállás 700Ft/fő/éj, kulcsosházban 2000Ft/fő/éj,  ebéd 1500 Ft/nap, szakmai rész:

15.000 Ft.+ gyapjúköltség

Lehetőség  van  egy  napra  is  jönni  (előzetes  bejelentkezés  ekkor  is  szükséges),  ennek  díja:  3500

Ft/nap+gyapjúköltség, gyermekeknek 2000 Ft/nap., illetve 3-7éves korig 1000 Ft/nap.

Jelentkezési  határidő: 2015.június  30.,  amelyhez  előleg  (5000  Ft./fő)  befizetése  szükséges  az  alábbi
számlaszámra:  11773384-00422637  (OTP  Bank,  kedvezményezett:  Farkas  –Túri  Enikő,  közlemény:
Szőröstül-Bőröstül)

Megközelíthetőség: Szőc település irányából könnyen megközelíthető, Taliándörögdről murvás út vezet.

Amit  hozzatok  magatokkal:  gumicsizma,  esőkabát,  szinesceruza,  kis  tál  víznek,  szappan,
folyékonyszappan, törölköző, használt lepedő, használt nejlonharisnya kötözéshez, olló, tű, cérna, jókedv, s a
hangszereket sem hagyjátok otthon!
.
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NEMZETKÖZI ÖKOFALU TALÁLKOZÓ   /  AZAZ A GEN TALÁLKOZÓ

Helyszín: Findhornban, Skócia

A dátum: 2015. július 4.-10.
Az alábbi honlapon olvashattok róla többet (illetve itt találjátok a programot és az árakat is).
https://www.findhorn.org/programmes/559/#.U8jh7FYUNd0

EVERNESS  FESZTIVÁL  2015.      Tudatosság, Feltöltődés, Közösség

Helyszín:  Balatonakarattya,  Koppány sor 41 

Időpont:  2015. június 23 – 28.

Egy hely, ahol önmagad lehetsz, egy hely, ahol együtt tölthetsz öt napot azokkal, akik hozzád hasonlóak. Egy
hely, ahol utat találsz a világhoz, amelyben élni szeretnél.
Az Everness Fesztivál zene, mozgás, ízek, illatok, színek harmóniája, a tudatos pozitív gondolkodás és az 
egészséges életmód jegyében.
Kikkel találkozhatsz?
Hozzád hasonló, mosolygós, útkereső és úton haladó emberrel, magyar és nemzetközi zenekarokkal, 
trénerekkel, előadókkal. 

Akik már biztosan jelen lesznek: 

Soma Mamagésa, Kriston Andi, Antal Vali, Kun Szilvi, Chong An Sunim, Kiss J. Zsolt, Levente Péter, Csatos Ilona, 

Kalo Jenő, Barnai Roberto, Grandpierre Attila, Bistey Zsuzsa, Mátrai Vanda, Ölvedi Réka, Kassai Lajos 

Bővebb információkért keressetek minket az alábbi elérhetőségeinken:

http://www.everness.hu/     info@everness.hu    +36 1 299 0989 

TELEPÜLÉSI  KLÍMAVÉDELEM

Az Energiaklub vezetésével egy éven át tartó projekt indul annak érdekében, hogy a magyarországi 
települések vezetői felkészülhessenek az éghajlatváltozás elkerülhetetlen hatásainak enyhítésére. A települési 
klímavédelemmel kapcsolatos feladatokról és lehetőségekről szóló képzésben összesen 140 önkormányzati 
vezető és egyéb helyi érintett vesz részt.(...) 
Az Energiaklub vezetésével induló egyéves projekt célja, hogy az éghajlatváltozás hatásairól és 
következményeiről szóló ismereteket helyi szinten is elmélyítse, és elősegítse az ezzel kapcsolatos tervek, 
stratégiák kidolgozását és megvalósítását. 

Az egyéves, felkészülést segítő projektben négy régió: Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl, Észak-Alföld és a 
Közép-Magyarország régió keleti fele, összesen 140 önkormányzati vezető és egyéb helyi érintett vesz részt. 
A projektpartnerek először felmérik, hogy a települések lakossága mit érzékel az éghajlatváltozás hatásaiból, 
feltérképezik az önkormányzati vezetők klíma-védelemmel kapcsolatos ismereteit illetve igényeit, majd 
komplex képzési anyagot állítanak össze, amit tréningeken adnak át a résztvevőknek. 

A hiánypótló anyag összefoglalót ad majd a hazai szabályozásról, az önkormányzatok klímavédelemmel 
kapcsolatos feladatairól és hatásköreiről, valamint hazai és nemzetközi tapasztalatokat és jó gyakorlatokat is 
bemutat. Naprakész ismereteket és konkrét támpontokat ad továbbá a települések vezetőinek, hogy fel 
tudjanak készülni a klímaváltozás hatásaira, azonosítani tudják a szükséges intézkedéseket, és ezeket 
hatékonyan építsék be a helyi tervezési folyamatokba és szabályozásokba. Így képessé válnak arra, hogy 
hosszabb távon és rendszerben gondolkodva találjanak megoldásokat a káros hatások mérséklésére, és helyi 
éghajlatvédelmi stratégiát készítsenek. Mindezek birtokában könnyebben fogják megtalálni a megfelelő 
forrásokat és azokat felkészülten tudják lehívni a 2014 - 2020-as időszakban. 
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A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége az önkormányzatok projektbe történő bevonását segíti. A
tananyag kidolgozásán az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, a Szent István Egyetem Környezet- és
Tájgazdálkodási Intézete Környezetgazdaságtani Tanszékének kutatócsoportja (ESSRG) és a GHG Analytics 
Kutató és Tanácsadó Kft. dolgozik a norvég Nordland Research Institute-tal és az Energiaklubbal közösen. 
Az Energiaklub végzi továbbá a felméréseket a lakosság és az önkormányzatok körében, kidolgozza a 
képzések módszertanát, és megtartja a képzéseket. 
A projekt izlandi, liechtensteini és norvégiai támogatásból valósul meg. 

Forrás: http://energiaklub.hu/hir/helyi-szinten-is-fel-kell-keszulni-a-klimavaltozasra
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BOLYAFÉSZEK  PROGRAM

Szeretettel  várunk

2015. Napisten-Nyárelő/június  havának 21. napján, 

vasárnap délután hat órakor kezdődő alkalmára, együttlétre.

Találkozás a Széll Kálmán tér mellett (Fasor, Nyúl utca felé),

a Hűvösvölgybe tartó 61-es villamos áthelyezett végállomásánál.

Indulás hat órakor.

Mécsest és témához illő gondolatot-éneket-táncot-egyebet hozzál magaddal!

(Dibáczi Ambrus Enikő segítő összeállítása)

A nyári napforduló az éj az év legrövidebb éjszakája az északi féltekén, 

hazánkban ilyenkor alig néhány óráig tart a sötétség. A Nap messze északnyugaton nyugszik, 

alig kerül az északi horizont alá, és északkeleten kel. A legtöbb fény és a legkevesebb sötétség idejét, 

az év legrövidebb éjszakáját ősidők óta minden nép számon tartotta, virrasztással és tűzgyújtással ünnepelte. 

Mágiákkal, csodákkal fűszerezett éjszaka ez. Ilyenkor bármi megtörténhet. 

A Fény, az Élet, a Szerelem ünnepe ez.

Még a huszadik században is a határban rakott nagy tűz mellett töltötte az éjszakát az egész falu, énekkel,

szertartásos táncokkal ünnepelve az élet diadalát.

Európa számos vidékén még napjainkban is él a nyárközépi tűzgyújtás szokása. Kétségtelen tény, hogy a ma
is élő szokás 

a kereszténységet messze megelőző korokból ered.

A nyári napforduló vagy nyárközép napja a Nap évenként ismétlődő (látszólagos) 

útjának egyik fontos állomása.

AJÁNLÓ 
Gyulai Iván  Pénz és fenntartható fejlődés
Hogyan fosztanak ki minket, a harmadik világot és a természetet a pénzünkön keresztül? Miként növeli a 
jövedelmi egyenlőtlenségeket a kamatos kamatra alapuló pénzrendszer? A globális pénzrendszer szerepe a 
növekedési kényszerben és a környezeti válságban. Kísérletek a fenntarthatatlan világ kezelésére. Új 
kiadványunkban Dr. Gyulai Iván áttekinti a fenntarthatatlan fejlődés és globális pénzügyeink összefüggéseit.

Ajánljuk szeretettel! A kiadvány innen letölthető:
http://www.mtvsz.hu/dynamic/fenntart/penz_es_fenntarthato_fejl_web.pdf 
 

GONDOLATOK
Hogy ne legyen olyan könnyed ez a szám se, végezetül ajánlom figyelmetekbe Csányi Vilmos etológus  
gondolatait.

„Mi lesz a végzetünk, vírus, háború, természeti katasztrófa?  Ezek jelentik a rosszabb szcenáriót, aminek van 
némi sansza, de igazából nem hiszek benne. Ez a 7 és fél milliárd ember már annyira természetellenes, hogy 
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igazán járványok sincsenek - miközben ha csak az áramot lekapcsolnák az egész világon, egy hét alatt 
minden elpusztulna. A rendszer szempontjából nem esemény, hogy ötven turistát megöltek. Másfél millió 
ember hal meg hetente természetes okokból, betegség, baleset, agresszió miatt. A rendszer hihetetlenül stabil,
nem dobták le a harmadik atombombát, holott a középkorban, ha bármelyik hatalomnak lett volna ilyen 
eszköze, biztosan használta volna. Ma ezt a közvélemény nem viseli el. Nincs tömeges éhhalál sem. 
Gyerekkoromban még hír volt, hogy bizonyos régiókban, Oroszországban, Kínában százezren haltak éhen. 
Ma már Afrikában is azonnal megjelennek a segélyszervezetek. A helyi mezőgazdaságot tönkreteszik a 
hatalmas gabonaszállítmányok, és nem oldják meg az adott kultúra tisztességes működtetését, de éhen halni 
nem hagyjuk őket.” 
Forrás:  http://magyarnarancs.hu/tudomany/milyen-lehet-a-vilagvege-csanyi-vilmos-megmondta-95313 

A Magyar Élőfalu Hálózat e-hírlevelét      
Szerkesztette: Zaja Péter,      Elérhetőség: namzi@tvn.hu       
Lektor: az nem volt...    
Munkánkat támogatja: A Magyar Élőfalu Hálózat és a Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési Egyesület
 A naptár a Szigetköz kalendáriumból való. Készítette: Fűzfa Zoltán
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