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GYÜMÖLCSFÁK ZÖLDMETSZÉSE – képzés

Idő: 2015. július 18-19 (szombat-vasárnap).
Hely: Drávafok, Fodor-kúria (vasútállomással szemben)

Oktató: Dr.  Gonda  István,  Debreceni  Agrártudományi  Centrum,  Kertészettudományi  és  Növényi
Biotechnológiai Tanszék

A képzés témája:  a nyári  időszak metszési  teendői:  zöldmetszés,  gyümölcsritkítás,  aktuális  feladatok.  A
képzés az alkalmazkodó (természetszerű) gyümölcsészet szellemében történik.

Program:

Nap Időpont Tevékenység
Júl. 17. (péntek) 18.00-tól A Drávafokon alvók érkezése és „batyus vacsora”.

20.00-tól Kötetlen esti program, vagy igény esetén Lantos Tamás 
bevezetése után beszélgetés az alkalmazkodó 
gyümölcsészetről.

Júl. 18. (szombat) 7.00-7.45 Reggeli
8.00-13.00 Előadások vagy gyakorlat
13.00-14.00 Ebéd
14.00-16.00 A markóci alkalmazkodó gyümölcsös bejárása (fakultatív)
16.00-19.00 Előadások vagy gyakorlat
19.00-20.00 Vacsora
20.30-22.00 Az előadások és gyakorlatok közös földolgozása, 

értelmezése az alkalmazkodó gyümölcsészet 
vonatkozásában

Júl. 19. (vasárnap) 7.00-7.45 Reggeli
8.00-13.00 Előadások vagy gyakorlat
13.00-14.00 Ebéd
14.00-tól Hazautazás

Kiknek ajánljuk?
Akik kisebb nagyobb gyümölcsössel  rendelkeznek, vagy gyümölcsészettel  szeretnének foglalkozni,  és az
alkalmazkodó gyümölcsészet útján szeretnének járni. 

Gyakorlati tudnivalók:

Jelentkezés:

Akik részt szeretnének venni a találkozón, legkésőbb július 15-éig jelezzék a meghívó végén megadott 
e-mail címen. (Az előzetes bejelentés nélkül érkezőket nem tudjuk fogadni.)

Érkezés

2015. július 17-én (pénteken) 18:00 órától a messziről jövőknek; illetve a közel lakóknak július 18-án reggel
7.30-kor.

Utazás:

Minden résztvevő maga szervezi útját. Útiköltséget nincs módunkban téríteni.

Egyéb tudnivalók:

A résztvevők hozzanak magukkal törölközőt, benti tartózkodáshoz váltócipőt vagy papucsot, megfelelő kinti
cipőt  és  ruhát,  illetve  –  aki  rendelkezik  vele  –  metszőollót  és  rókafarkú  fűrészt.  A  szúnyogokra
érzékenyebbeknek szúnyogriasztóra is szükségük lehet.

Szombaton és vasárnap meleg ebéd, szombaton vacsora, napközben ital (kávé, tea, ropogtatnivaló) lesz. A
péntek esti vacsoráról és a reggelikről mindenki maga gondoskodjon (hűtőszekrény van).
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A tanfolyam ára:
A képzést a Norvég Alap támogatja, ezért bejárók számára a részvételi díj csak 2.000 Ft/fő a hétvége
teljes idejére, ami magában foglalja a képzést, valamint a két ebédet és a szombati vacsorát.
A 2.000 Ft-os részvételi díjon felül a Fodor-kúriában alvók szállásköltsége 1.500 Ft/fő/éjszaka.

További információk és a jelentkezés címe:
Ormánság Alapítvány: Gedő Ibolya (30-3898345) vagy Lantos Tamás (20-3472686)
E-mail: ormansagalapitvany@gmail.com
Várunk szeretettel minden kedves érdeklődőt!

GYAPJÚTÁBOR VISNYESZÉPLAKON 
Időpont: 2015. július 13-19.
Visnye község Önkormányzata, és az Édenkert Egyesület közös szervezésében, a gyapjúművesség fortélyait, 
szépségét mutatjuk be, kézműves foglalkozások keretében. Az előző években a fonásra tettük a hangsúlyt, 
idén a nemezelésre. Az érdeklődők betekintést nyerhetnek a gyapjúfeldolgozás teljes egészébe:
- Gyapjúnyírás (kirándulás az Önkormányzat juhnyájához, beszélgetés a juhászokkal)
- Gyapjúmosás (a különböző mosási technikák bemutatása)
- Gyapjúfestés (festőnövényekkel, vegyi festékkel, festőnövény gyűjtés)
- Farkasolás (mint amikor a farkas széttépi a bárányt)
- Kártolás (kézi és gépi kártolás)
- Fonás (kézi orsóval, rokkán, és elektromos rokkán.
- Szövés (szövőkereten, szövőállványon, szövőszéken)
- Kötélverés (kézi kötélverő masinán)
- Ványolás (cserge, tutyi stb.)
- Nemezelés (hagyományos, és modern technikák, tűnemezelés)
Hajnalban: kenyérsütés.
Napközben: gyerek játszóház, íjászat, kirándulás, meseház, ismerkedés az öko-falu életével.
Esténként: népzenei mulatság, kürtöskalács és szalonnasütés, baráti találkozók.
Éjszaka: alvás.
Tábori napirend: 
délelőtti foglalkozások 9-13-ig
délutáni foglalkozások 14-18-ig
Szeretettel várom érdeklődő megkeresésüket!
Bariska Gábor telefon: 30 421 55 95   e-mail: bariskagabor@gmail.com   
Édenkert  Egyesület /Zselicszéplak

KRISNA-VÖLGYI PROGRAMOK
Arató ünnepség
Közösségünk hagyományos  arató  ünnepsége  ez  évben július  11-én szombaton lesz.  A program reggel  7
órakor kezdődik és 13 óráig tart. Akik szeretnének részt venni, bátran bekapcsolódhatnak. Kézi kaszás aratás
és ökörerővel hajtott kévekötős aratógép használata is lesz, majd cséplés, tisztítás és őrlés után - több tejes,
zöldséges és gyümölcsös fogás kíséretében - megsütjük az első idei gabonás ételt az Úr örömére.
XX. Krisna-völgyi Búcsú
Ebben az évben 2015.július 17-19. között tartjuk meg.
Mindenkit  szeretettel  várunk  a  majd  1  hektáros  Öko-portán,  a  kézműves  vásárban,  a  gazdálkodói
bemutatókon és a kulturális programokon egyaránt.
Bővebbet itt tudhattok meg a rendezvényről: www.bucsu.krisnavolgy.hu
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GYÜTTMENT FESZTIVÁL 
A  Fiatalok  a  Magyar  vidékért alapítvány  felhívással  fordul  azokhoz  a  vidéki  közösségekhez  és
szervezetekhez,  melyek a vidéken új életet  kezdeni szándékozó fiatalok számára lehetőségeket,  életpálya
modellt  és más segítséget nyújtanak,  illetve már működő közösségként  példaértékűek. Augusztus 27–30.
között első alkalommal megrendezésre kerülő Gyüttment fesztivál Szakmai napján lehetőséget biztosítunk,
hogy tevékenységüket,  és programjaikat bemutassák,  és közvetlen kapcsolatba kerüljenek azokkal a még
városban élő fiatalokkal, akik feltett szándéka egy új vidéki életét mielőbbi megkezdése. Lehetőségük lesz a
többi napon kitelepülésre is. Várjuk tehát azon szervezetek jelentkezését, akik bemutatnák rendezvényünkön
programjaikat  előadások  és  beszélgetések,  valamint  kitelepülés  keretein  belül!  A  jelentkezéseket  a
fiatalokamagyarvidekert@gmail.com címre várjuk, egy rövid bemutatkozóval, esetleg már megvalósult vagy
tervezett programjaik bemutatásával 2015 július 15-ig.
Gyüttment találkozó idén először, a Nógrád megyei Bér-Csobánkapusztán kerül megrendezésre augusztus
27–30. között, egy négynapos, tematikus esemény keretin belül. 
Ez az összművészeti befogadó tér fogadja szeretettel azokat, akik szeretnének visszakapcsolódni természetes
értékeinkhez.
„Te fiam itt nem vagy gyüttment. Te itt egy senki vagy, és majd a te fiad lesz a gyüttment. Az ő fia pedig már
lehet valaki." Nádori Pál, juhász. 

A rendezvény célja:
A “gyüttmentek  találkozója”  a  vidéken letelepedni,  újra  kezdeni  vágyó városi  fiatalok  és  a  már vidékre
költözött  ex-városlakók  és  vidéki  közösségek  meghívása  Csobánkapusztára  egy  négynapos,  tematikus
rendezvényre.  Célunk,  hogy  a  rendezvényre  érkező  vendégek  és  látogatók  megismerjék  egymást,
összekössük a már vidéken élőket az oda költözni szándékozó városiakkal, és segítsük mindkét célcsoportot
céljai elérésében, valamint kapcsolataik, lehetőségeik bővítésében. A város nem élhető a vidékről származó 
tisztességes élelmiszerek és más javak nélkül, és a vidékieknek is szükségük van a városok nyújtotta háttérre.
Ennek a kapcsolatnak egyensúlyba  kell  kerülnie  a  jövőben ahhoz,  hogy társadalmunk fenntarthatóbb,  és
élhetőbb legyen. Ehhez szükséges, hogy a jelenleg elöregedő és kihaló félben lévő falvak, tanyák, puszták
ismét  lakottak  és  műveltek  legyenek,  méghozzá  a  kor  szelleméhez méltó  módon,  a  tájat,  termőföldeket
rekultiválva, környezettudatos szemlélettel. Fontos kiemelni azokat a kulturális értéket, és tapasztalati tőkét,
melyet a vidéken élők őriznek, ápolnak. Kiemelt célunk ezeknek az értékeknek megőrzése, illetve átadása, és
ez kizárólag olyan eseményeken, rendezvényeken lehetséges, ahol térben és időben az emberek közösséget
alkotva vannak jelen. 
A rendezvény célcsoportjai: 
Azok  a  fiatalok,  akik  család-alapítás  előtt,  vagy  után  állnak,  és  szeretnék  jövőjüket  egy  természetes
környezetben, vidéken megkezdeni,  illetve azok, akik egyénileg,  vagy közösségekben már megtették ezt,
illetve eleve vidéken születtek, és megtanulták értékelni természetes környezetüket. Kiemelt szerepet kapnak
a rendezvényen azok a kezdeményezések és már működő közösségek, melyek céljai egyértelműen köthetők a
vidéki  élethez.  Meghívjuk  azon  kezdeményezések  és  vállalkozások  vezetőit,  akik  valódi  fair-trade
kereskedelmi  tevékenységet  végeznek  Budapesten,  vagy  más  városokban,  és  tevékenységük  szorosan
összekapcsolódik a vidéki élettel.  Tapasztalatunk szerint a legnagyobb probléma az átállás, azaz a kezdő
szellemi és anyagi tőke hiánya, hiszen a szándék önmagában kevés. A rendezvényen lehetőséget biztosítunk a
megszerzett tapasztalatok kölcsönös cseréjére, kerekasztal beszélgetésekre, előadásokra, és oktatásra. 
Rendezvényünk lenne a kapocs ami összefűzi a fenti célcsoportokat.
Lebonyolítás:
A rendezvény augusztus 27–30. között kerül megrendezésre, a Nógrád megyei Csobánkapusztán, ahol több
nagyszabású,  de  témájában  más  természetű  rendezvény is  került  lebonyolításra  már  az  elmúlt  években.
Célunk  1000-2000  fő  közötti  látogatószám,  a  meghívott  szervezetek  tagjain  és  előadókon  kívül.  A
rendezvény négy napja az alábbi tematika szerint áll össze:
Augusztus 27. 
Szakmai programok, melyek célja, hogy minden olyan szervezet vagy kezdeményezés teret kapjon, amelyek
tevékenysége  a  vidéki  letelepedés,  vállalkozás  indítás/fejlesztés,  közösség  építés,  öko-turizmus  és
pályázatok/forrásteremtés témakörében tevékenykedik. Meghívnánk azokat az állami szervezeteket, amelyek
tevékenysége  releváns  a  vidékfejlesztéssel,  és  az  oda  települni  szándékozók,  ott  élők  lehetőségeinek
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bővítésével.
Augusztus 28.
Közösségi nap, amikor a meghívott vidéki közösségek kapnak bemutatkozáshoz felületet, interaktív módon.
Beszélgetések, közös főzés és kertészkedés, közös munka és dialógusok, előadások, valamint az egyének 
összekapcsolása a már létező szervezetekkel, közösségekkel, kezdeményezésekkel. 
A városokban működő vásárlói közösségek bemutatkozása is e nap történne. Este közös vacsora és élőzene.
Augusztus 29. 
Kulturális programok
kerülnek megrendezésre, melyek témája a város és vidék kapcsolata. Népművészet, közös alkotói folyamatok
és  workshopok,  illetve  népművészek  előadásai.  Bemutatjuk  azokat  a  kulturális  értékeket,  melyek  csak
vidéken  érhetőek  el,  valamint  azokat  a  városi  kezdeményezéseket,  melyek  fókuszában  ezek  az  értékek
kapnak szerepet. Este Dj.-k, zene reggelig és néptánc!
Augusztus 30.
Családi nap.
Ezen  a  napon  számos  gyermekek  számára  tervezet  programelem  kapna  helyet,  melyek  tematikája
kapcsolódik  a  vidékkel,  az  ottani  népszokásokkal  és  hagyományokkal.  Ezzel  párhuzamosan  a  családok
vidékre települési lehetőségeit segítő szervezetek, kezdeményezések és vidéki közösségek mutatkoznak be.
Délelőtt  bio-piac  és  egész  napos  kézműves  foglalkozások  kerülnek  megrendezésre,  továbbá  számos,
gyermekeknek és családosoknak szánt programelem kerül lebonyolításra. Este élőzenés táncos együttlét és
pihenés. 
A rendezvényen  folyamatosan  történik  egy nem reprezentatív  felmérés,  mely témája  a  vidékre  költözés
előtt/után álló egyének és közösségek, valamint a támogató szervezetek véleményét, gondolatait és céljait
vizsgáljuk.

Mind a négy napon folyamatosan lesznek szakmai bemutatók és oktatások, workshopok. 
Az  ellátást  egy  közösségi,  adomány  alapú  konyhában  végezzük,  ahol  hozzávalókat  is  elfogadunk,  sőt
felhívásban kommunikáljuk előre a konyha működési elvét.
Ingyen jöhet, aki képes röviden és meggyőzően megindokolni, hogy miért nincs belépőre pénze, illetve aki
tiszteletre méltó közcélú tevékenységet végez. Nem kell fizetnie belépőt annak, aki – előzetes egyeztetés után
– felhasználható élelmiszert hoz a közösségi konyhára, aki a szervezésben hathatósan közreműködik, illetve
aki  meghívott.  Nemzetközi  közösségek  képviselőit  is  meginvitáljuk  az  eseményre,  hogy  az  ott  nyert
tapasztalatokat velünk is megosszák.
Kampány:  A rendezvény saját web-oldallal,  és a közösségi oldalakon eseményként meghirdetve kerülnek
publikációra.  Folyamatos  menedzselés  mellett  már  az  esemény  előtt  bemutatjuk  a  résztvevőket  és
programokat, hogy a vendégeknek teljes értékű információkat biztosítsunk. 
Társszervezetek segítségével kívánjuk elérni azt a szűken vett 17.000 magyar embert, akit a vidékre költözés,
illetve az ottani élet érdekel, vagy ehhez a városból kapcsolódik. Kampányunk során 200.000 magyar és
legalább ugyanennyi külföldön élő magyar elérése a célunk. 
Médiapartnerek  bevonását  tervezzük,  illetve  az  online  média  minden  releváns  elemét  és  a  közösségi
felületeket  is  kihasználjuk,  valamint  a  meghívottak  segítségét  is  kérjük  az  esemény  népszerűsítéséhez.
Leendő szponzoraink kapcsolataira és megjelenési felületeire is számítunk. 
A terveink szerint ezt a rendezvényt évente kívánjuk megrendezni a jövőben. 
Részletek a https://www.facebook.com/events/1436945089960122/1437497123238252/ oldalon 
Fiatalok a Magyar Vidékért alapítvány

KISTERMELŐI ÉLELMISZEREK ÚTJA A FOGYASZTÓKHOZ. HOGYAN MŰKÖDIK A
RÖVID  ELLÁTÁSI  LÁNC?  ORSZÁGOS  NYÁRI  SZAKMAI  KONFERENCIA
Kistermelői  élelmiszereket  állít  elő?  Őstermelőként  dolgozik?  Bővíteni  szeretné  vásárlóinak  a  számát?
Gondot okoz,  hogy termékeit  még több fogyasztóval megismertesse? Növelni szeretné családi gazdasága
bevételeit? Ha igen, jöjjön el az Élelmiszerklub Alapítvány nyári országos szakmai konferenciájára, ahol:

• Bemutatjuk a rövid ellátási lánc működését és az új pályázati lehetőségeket. 

5



• Megismertetjük a piaci árusítás, a közösségi értékesítési és az internetes értékesítés lehetőségeivel és 
jogi szabályozásaival.

• Gyakorlati tapasztalatokat és jó példákat adunk át. 
• Kérdéseire is választ kaphat a rendezvényen.
• Lehetőséget biztosítunk a résztvevő kistermelőknek és őstermelőknek árubemutatók és kóstoltatások 

megtartására a helyszínen. 

A konferencián a részvétel ingyenes, csak előzetes regisztrációt kérünk az oldal alján.

Időpont és helyszín:
2015. július 27., hétfő - 10-16 óra
Hotel Ibis Aero, Budapest, 1091 Budapest, Ferde u. 1-3.

Program:
I. A rövid ellátási lánc működése
10,00-10,20 óra - Hogyan működik a rövid ellátási lánc Magyarországon?

• Előadó: Dr. Kujáni Katalin Szakreferens, Földművelésügyi Minisztérium Mezőgazdasági Főosztály 
10,20-10,40 - Milyen pályázati lehetőségek nyújtanak majd támogatást a rövid ellátási 
lánc fejlesztéséhez?  Tervezett előadó: egyeztetés folyamatban
10,40-11,00 - Kérdések és válaszok
II. A termelői és a hagyományos piacok működése
11,00-11,20 - Milyen jogszabályi előírások vonatkoznak a piacokon történő árusításokra?

• Előadó: Dr. Dóczy Katalin Osztályvezető, NÉBIH Élelmiszer-forgalmazás Felügyeleti Osztály - 
11,20-11,50 - Kik vásárolnak a termelői piacokon? Merre fejlődnek a piacok Magyarországon? Milyen 
előnyöket és hátrányokat nyújt a piaci árusítás a kistermelőknek és őstermelőknek?
Kerekasztal-beszélgetés: termelői piacok tulajdonosai, üzemeltetői

• Schultz György, Jancsárkert Piac és Közösség Egyesület Elnök - Székesfehérvár 
• Kisberk Balázs, Budaörsi Gazdapiac üzemeltető - Budaörs 
• tervezett résztvevők - egyeztetések folyamatban 

12,00-13,00 - Ebédszünet. Árubemutatók és kóstoltatások.
III. A közösségi mezőgazdaság, a doboz-kosár-szatyor rendszerek működése
13,00-13,20 - Hogyan működik a közösségi mezőgazdaság?

• Előadó: Perényi Zsófia Programvezető, Tudatos Vásárlók Egyesülete - Budapest 
13,20-13,50 - Kik vásárolnak a doboz-kosár-szatyor rendszerekben? Merre fejlődnek 
a bevásárlóközösségek Magyarországon? Milyen előnyei és hátrányai vannak ennek az 
értékesítési csatornának a kistermelők és az őstermelők számára?
Kerekasztal-beszélgetés: a bevásárlóközösségek tulajdonosai, üzemeltetői

• Palicz Ildikó, Nyíregyházi Kosár Közösség Kezdeményezője - Nyíregyháza 
• Balogh Zoltán, Szigetközi Szatyor Koordinátor - Mosonmagyaróvár (egyeztetés alatt) 
• tervezett résztvevők - egyeztetések folyamatban 

IV. Kistermelői és őstermelői élelmiszerek internetes értékesítése
14,00-14,20 - Milyen jogszabályi előírások vonatkoznak az élelmiszerek online értékesítésére?
Tervezett előadó: folyamatban
14,20-14,50 - Kik vásárolnak az interneten élelmiszert? Merre fejlődik az online élelmiszer-
kiskereskedelem Magyarországon? Milyen lehetőségeik vannak a kistermelőknek és őstermelőknek 
ebben az értékesítési csatornában? Beszélgetés: internetes élelmiszer-kereskedő cég vezetője

Az országos szakmai konferencia célja:
Az élelmiszer-kistermelők és őstermelők számának növelése, versenyképességük fejlesztése, értékesítési 
lehetőségeik bővítése, a rövid ellátási lánc működésének bemutatása.

Az országos szakmai konferencia célcsoportjai:
A már működő vagy a rövid ellátási láncba belépni tervező élelmiszer-kistermelők, őstermelők, élelmiszer-
feldolgozók, élelmiszer-kereskedők. Szakmai szervezetek, civil szervezetek, államigazgatási szervezetek, 
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média, érdeklődők.

Hogyan lehet részt venni? 
A jelentkezéshez a néhány sorral lejjebb található online adatlap kitöltését kérjük.
Regisztrációja elfogadásáról e-mailben értesítést küldünk.

Bővebben és jelentkezési adatlap: http://www.elelmiszerklub.hu/2015/05/kistermeloi-elelmiszerek-utja.html

EMLÉKEZTETŐ: GYÓGYNÖVÉNY-GYŰJTŐ TÁBOR GYIMESBÜKKÖN
A 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 láthatjuk
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 megforgatjuk 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-

Részvételi díj: 45 000 Ft/fő (ami magába foglalja a szállást, a programokat és a 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.

EMLÉKEZTETŐ: 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  órától  szakmai  előadás  lesz  a  nemezelésről  és  a  magyar  mintakincsünkről,  miközben  a
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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)
Gyermekfoglalkozások, 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.
A 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,  színes  ceruza,  kis  tál  víznek,  szappan,  folyékony
szappan,  törölköző,  használt  lepedő,  használt  nejlonharisnya  kötözéshez,  olló,  tű,  cérna,  jókedv,  s  a
hangszereket sem hagyjátok otthon!

MIT EMÉSZT MEG A MAGYAR LAKOSSÁG?
„Támogatná-e,  hogy multinacionális  nagyvállalatok  Magyarországot  is  beperelhessék  „elmaradt  haszon"
címén? Tudta-e ön,  az Európai  Unió és  az Egyesült  Államok között  titokban két  éve formálódó szabad
kereskedelmi egyezmény szerint ez megtörténhet? Helyesli-e, hogy klórral  kezelt  baromfihús, hormonnal
kezelt  marhahús,  rákkeltő anyagokkal permetezett  kukorica kerülhessen a hazai piacra? Egyetért-e azzal,
hogy az olcsó amerikai áruk korlátlan behozatala versenyhátrányba hozhat több magyar ágazatot?„
Magyar Nemzet cikk a „Szabad kereskedelmi egyezményről” (TTIP):
http://mno.hu/vezercikk/mit-emeszt-meg-a-magyar-lakossag-1290795

KIADÓ HÁZ NAGYSZÉKELYBEN
Szeptember elsejétől ingyen (a rezsit kell fizetni) kiadó a Nagyszékely, Dózsa György 35. szám alatti házunk.
A házat belülről felújítottuk, két szoba, konyha, kamra, zuhanyzó, komposzt toalett van benne. Gáz, víz,
villany be van vezetve. Fűtés rakétakályhával ill. hordozható cserépkályhával, sparhelt van a konyhában a téli
főzésekhez. A házhoz kb. 2000 nm kert tartozik.
A faluban van óvoda és alsó tagozatos iskola.
Bővebb információt e-mailben vagy telefonon tudok adni.
Fehér Judit
70/7035585
e-mail: futrinka(kukac)gmail(pont)com
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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 
 

A Magyar Élőfalu Hálózat e-hírlevelét      
Szerkesztette: Zaja Péter,      Elérhetőség: namzi@tvn.hu       
Lektor: Farkas Judit       Elérhetőség: farkas.judit@pte.hu
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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