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XXI. NYÁRI ÉLŐFALU TALÁLKOZÓ, VISNYESZÉPLAK

Ideje: 2016. július 29-31.
Szervező: Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési Egyesület
Az előző évekhez hasonlóan lehetőség van arra, hogy a komolyabb érdeklődők az egész hetet (július 24-31) 
Visnyeszéplakon, helyi családoknál töltsék. Részt vehetnek a napi munkálatokban és a mindennapok 
életében, kulturális s egyéb programjaiban.
Programtervezet:
Műhelymunkák:
- hagyományos állatfajták génmegőrzése és tartása és az ezzel kapcsolatos tevékenységek bemutatása
- alkalmazkodó gyümölcsészet, tájfajták bemutatása, gyümölcsfeldolgozás, szaporítás módszerei, valamint a
gyümölcstermesztéssel kapcsolatos egyéb tennivalók (tartósítás, tárolás, feldolgozás, fajtafelismerés, stb.)
- a Visnyeszéplaki „Gyümölcsész tanösvény” megtekintése
- legelőerdő bemutatása, hagyományos szénakészítés
- kiskerti zöldségtermesztés, növénytársítások, permakultúrás eljárások, mulcsolásos növénytakarás
- zöldségfélék szaporítása és gondozása, magfogás - helyi tapasztalatok nyomában
- hagyományos népi építészeti technikák ismertetése és bemutatása (vertfalas, vályogtéglás, szalmabálás, 
gerendavázas, földfalas, paticsfalas építés)
- vegyszermentes méhészet bemutatása
- madármegfigyelés a Madártani Egyesület helyi tagjaival
- kézműves műhelyek bemutatása (kovácsműhely, fafaragó műhely, nemezelő műhely, gyapjúfeldolgozó 
műhely)
Tervezett előadások:
A visnyeszéplaki kísérlet. Előadó: Máté László
Alternatív méhészet. Előadó: Nagy Tamás  (Ópusztaszer)
Népi gyógyászat. Előadó: Géczy Gábor
Fórum: A gyakorlatban működő és nem működő példák az élőfalvak életében. Gyakorlati tapasztalatok 
cseréje. Tervek, próbálkozások, kísérletek.
Esténként: tábortűz, zene, filmvetítés – igény szerint (A boldogság gazdaságtana / Economics of happiness, 
Az ember, aki fákat ültetett)

Tervezzük a „Tájban élő ember boltja” (A' la Czumpf Attila) ideiglenes megnyitását is.
Részletek a következő számban.

Érdeklődés: Zaja Péter T: 30/9742567    drótposta:  namzi@tvn.hu
                Máté László T: 30/8537221    drótposta:  laszlomate758@gmail.com

Kérjük, támogassa a Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési Egyesület munkáját adó 1%-ának 
felajánlásával! Adószám: 18764978-1-14
Tevékenységünk: Képzések az önellátás témakörben, iskola és faluház működtetése, kulturális és 
sportrendezvények, előadások, természetvédelem, s minden, ami egy élőfalu működési hátteréhez 
szükséges!

ÖKO-TÁBOROK VISNYESZÉPLAKON

Családoknak, gyerekeknek, felnőtteknek, és mindenkinek

Öko-táborokat szervezek azoknak, akik tapasztalatokra, élményekre vágynak, miközben a sajátjukat 
szívesen megosztanák másokkal.

Tanulj, és taníts saját példádon keresztül!  Egy közösségbe mindenki azt adja, amije van. Mit ér a tudás, ha 
nem adjuk tovább?
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A táborok helye és ideje

Visnyeszéplakon az egyesület öko-turisztikai fogadóhelyén, és az én tanyasi birtokomon.
Minden héten öt napos tábort szervezünk, táboronként 20-30 fővel, szerdától vasárnapig.
2016. máj. 25-től szept. 25-ig szeretettel várunk benneteket!
Program lehetőségek:
Csikó szelídítés és a lovak élete
Gyapjúművesség, fonás, és nemezelés
Öko-építészet és minden, ami agyagból van
Kenyérsütés, kályha és kemenceépítés
Faművesség és fafaragás                                                                 
Állattartás és sajtkészítés
Gyümölcsészet, és aszalás
Biokertészet, erdő, mező ételei
Népzene és néptánc
Önfenntartó életmód
Népi gyógymódok

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
Kérem, írjátok meg,
mely táborok, témakörök érdekelnek, mit szeretnétek tanulni, megismerni, megtapasztalni, mi az a tudás, 
amit továbbadnátok, hányan jönnétek, melyik héten szeretnétek táborozni, van-e valami kérdésetek?
Képzeljetek el tábort, ahol mindenki mindenkitől tanul, mert mindenki ért valamihez, de senki sem ért 
mindenhez.
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 függ.
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/
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GÖMÖRI ÖKOKALAND - 2016

Hagyományőrző- és alkotótábor Gömörszőlősön

Ideje: 2016. július 04-09.

Idén, immár negyedik alkalommal várjuk a kalandvágyó diákokat Gömörország legszebb aprófalvába, 
Gömörszőlősre. Várunk mindenkit, aki elmúlt 8 éves, kíváncsi a megelevenedő múltra, szeretne egy hetet 
eltölteni ott, ahol még természetes a levegő és víz tisztasága.

Szállás és ellátás: Három- illetve négyágyas, fürdőszobás szobákban tudjuk elszállásolni a táborozókat, és 
helyben készült házias ételekkel várjuk őket. Erre saját üzemeltetésű konyhánk nyújt lehetőséget napi 
ötszöri étkezéssel, sok gyümölccsel.

Ízelítő a programokból:
Gömörország legkisebb falvának értékeit kincskereső utak során felfedezzük, a rég elfeledett mesterségeket 
felelevenítjük.
Kenyeret sütünk kemencében, csigatésztát készítünk, krumplilángost sütünk, mézeskalácsot díszítünk...
Nemezelünk, batikolunk, agyagozunk, földfestékkel festünk, tehenet fejünk, sajtot készítünk, paticsfonással 
ismerkedünk...
És persze kirándulunk. Aggtelekre, a keleméri mohos láphoz és földvárhoz...
Számháborúzunk, asztaliteniszezünk, tollasozunk, íjászkodunk, csillagtúrát teszünk...
Mi a Gömör-olimpia? Utolsó nap kiderül.
A tábor ára 24.000 Ft/fő

Egy életre szóló kalandot ígérünk!
Jelentkezés és további információ:  Vigh Andrea  E-mail: rea.vigh@gmail.com       Telefon: 0620/407-6875

VIDÉKI FILMNAPOK A VIDÉKRŐL

                                           Komlóska, 2016. május 20-21-22.                                                                          

„…ha az emberek nem döbbennek rá, hogy a szülőföldjük a saját birtokuk, és az abban való élet maga a 
hatalom, és senkitől semmit nem várhatnak, hanem maguknak kell megtalálni a megoldást a saját életükre 
és a saját hazájukra, akkor ez az ország elveszett…”

Makovecz Imre

A filmszemle célja, hogy olyan filmekre irányítsa rá az emberek, - elsősorban a vidéki lakosság és a 
vidékkel hivatalból foglalkozók figyelmét –, amelyek keresik a megoldásokat saját településük és a vidék 
hátrányos helyzetének felszámolására.

Jelen esetben nem a társadalomkritikát és a negatívumokat helyezzük a középpontba – a rendezvény ennél 
merészebb vállalkozás – hanem a gondokkal küszködő vidék útkeresőit, a lehetséges alternatívák kutatóit és
megtalálóit szeretnénk a SORSTÁRSAK és a nagy nyilvánosság számára bemutatni.

A vetítések és az azt követő beszélgetések polgármesterekkel, filmesekkel, gazdasági és közművelődési 
szakemberekkel, pedagógusokkal a vidék jelenéről és jövőjéről folynak valamint arról, hogy az elmúlt 
évtizedekben leépülni látszó falusi élet kihívásaira miképp lehet képes egy kulturális stratégia a maga 
sajátos adottságai között élhető életet, emberi méltóságot teremteni a hazai társadalom nagyobbik részének.
Az eszmecsere fontos része lehet, hogy az elmúlt évtizedekben felhalmozódott tárgyunkba vágó - szinte 
láthatatlan - filmkincs, hogyan juthat el azokhoz, akikről és akikért készült.

Társaink a programban a vidéki televíziók, melyek a filmnapok előtt és alatt a témába vágó filmeket tűznek 
műsorukra.
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Szervezi: Magyar Művészeti Akadémia Film és Fotóművészeti Tagozata, a Zemplén Televízió és
Komlóska Község Önkormányzata.

Dárday István filmrendező és Köteles László polgármester
Bővebben: http://komloska.hu/

VÁLTOZÓ VILÁG

Az MTA szervezésében, neves előadókkal, gyakorlati példákon keresztül keresik a válaszokat a társadalmak
jövőjét meghatározó kérdésekre.

A programok házigazdája Antal Z. László, a Klímaválasz projekt szakértője. Az ez évi program alcíme: 
"Kertész leszek", mert központi téma a helyi és közösségi szintű ökológiai szellemiségű programok 
bemutatása, eredményeik és kudarcaik elemzése, és a jövőbeli lehetőségeik megvitatása. Ezek azért 
különösen aktuális témák napjainkban, mert egy lehetséges társadalmi választ adhatnak az ökológiai, és 
akár az éghajlati válságra. Ez arra is utal, hogy a jelenlegi helyzetben - a párizsi klímacsúcs után, ahol az 
érdemi nemzetközi megállapodások esélye minimálásra csökkent -, az időjárás változásai miatt várható 
társadalmi változásokra fel kell készülni. Ennek a felkészülésnek az egyik, Magyarországon megvalósítható 
lehetőségét mutatják be azok a helyi és közösségi szintű programok, amelyek célja, hogy az emberek újból 
közelebb kerüljenek természethez.

Helyszín: MTA Könyvtár és Információs Központ Konferenciaterme

(Budapest, V. ker., Arany János utca 1. II. emelet)

Az utolsó tavaszi alkalom:

2016. május 23. 17 órától: Kajner Péter: Fenntarthatósági kezdeményezések falun

Bemutatkozó pr.: Egy falusi közösség.

Nemezes Napok a Csillagszeműben

Csillagszemű gyapjúkártoló- és bemutató műhelyünk nemezelő napokat hirdet,  melyre kezdőket és már

aktív alkotókat is várunk 2016. június 15-19 között Ópusztaszerre!

A következő izgalmas munkákban lehet majd elmerülni Aba Perényi Ákos segítségével:

június 15. Gyapjú mosás és a következő napokon használt alapanyagok előkészítése: festés, kártolás).

június 16. Sálat/kendőt készítünk gyapjú és selyem felhasználásával.

június 17. Nemez kalapot készítünk. Megtervezzük és megrajzoljuk a másnap elkészítendő szőnyeget.

június 18. Közösen készítünk egy nagy nemez szőnyeget, melynek során elsajátíthatjuk a berakásos technikát.

június 19. Tarsolyt készítünk honfoglalás-kori motívumok felhasználásával.

Szolgálati  közlemények:
Id  ő  pont  : 2016. június 15-19, naponta: 9-18 óra
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Helyszín: Vackorkuckó, Ópusztaszer Árpád u . 2.
Oktató: Aba Perényi Ákos - nemezkészítő
Étkezés: Napi egyszeri egytálételt, napközben egy kis rágcsálnivalót és korlátlan teafogyasztást biztosítunk 
külön igény szerint 1000Ft/nap
Szállás: Aki szeretne Ópusztaszeren megszállni egyéni igények szerint külön intézendő, segítünk a keresésben!
Részvételi díj  : 21 000Ft/fő/ 5 nap felnőtteknek, 17 000Ft/fő/ 5 nap diákoknak (12 évtől), ami tartalmazza az
oktatást, az alapanyagokat (gyapjú, selyem, szappan, festék…) és a helyszín bérlését. (A jelentkezési 
határidőig 5000Ft  átutalásával válik érvényessé!)
Napijegy is váltható (előzetes e-mailes/telefonos jelentkezés után):
Kedvezmények: Kistelek, Ópusztaszer, Pusztaszer, Balástya, Baks,
Csengele, Dóc lakosainak / élőfaluból érkezőknek 10 % kedvezményt
biztosítunk!

Jelentkezés és további információk  : 2016. június 5-ig, a 
torokrisztina@gmail.com , 06-30-402-0774 vagy kerekes.orsolya@gmail.com  e-mail címen!

Várunk sok szeretettel: Törő Kriszta és Kerekes Orsi, mint házigazdák!

KAPCSOLATOK, KÖRNYEZETTUDATOSSÁG ÉS TÁRSADALMI FELELŐSSÉG

NEMZETKÖZI KONFERENCIA

Szervezi: az EcoOne hálózat

Ideje: 2016. május 27-től 29-ig

Helyszín: a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának nagyterme, 1053 Budapest, Veres Pálné u. 24.

Várjuk mindazokat, akiket érdekel:

- az ember és a természet kapcsolata (teológiai, antropológiai és etikai szempontból, tudományos 
igényességgel megfogalmazva),

- az ezzel kapcsolatos műhelymunka és párbeszéd,

- a társadalmi kihívások a klimatológia, a gazdaság és politika szakterületein,

- a környezeti tudatosság, környezeti nevelés,

- a gyakorlati példák.

Május 27-én és 28-án a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán lesz a konferencia, május 
29-én pedig Budapest egyik természeti látványosságát, a Pálvölgyi cseppkőbarlangot mutatjuk meg a 
konferencia résztvevőinek, az érdeklődőknek.

Kérjük, az alábbi doodle file-ban jelezd részvételi szándékodat:

http://doodle.com/poll/t82msp9tbsgunac2

Szeretettel a magyar EcoOne munkacsoport nevében:

Berndt Mihály, Kárpáti Éva, Kovács Bertalan, Nobilis Márió, Román Zsuzsa

Elérhetőségek: Berndt Mihály 30/74 94 793, Román Zsuzsa 30/22 99 439

Rövid ismertető az Eco One hálózatról

Az EcoOne az ökológia és a természetvédelem iránt elkötelezett, a környezettudományok területén dolgozó 
szakemberek és felelős állampolgárok kezdeményezése, akik egy sokoldalú, a természet- és 
humántudományok eredményeit integráló szemlélettel közelítenek az égető környezeti kérdésekhez.

6

június 15. 4000Ft/nap
június 16. 7000Ft/nap
június 17. 7000Ft/nap
június 18 4000Ft/nap
június 19. 7000Ft/nap

mailto:kerekes.orsolya@gmail.com
mailto:torokrisztina@gmail.com


Az EcoOne fő célkitűzése, hogy korunk társadalmi, technikai és gazdasági fejlettségének szintjén – a 
különböző kultúrák és vallási hagyományok bölcsességi tanítását integrálva – újraértelmezze az ember és 
természet kapcsolatát, ebből fakadóan növelje a felelősséget és az elkötelezettséget, valamint közös 
megoldások keresését szorgalmazza nemzetközi szinten.

BOLYAVÁRI ESTÉK

2016. Ígéret/május havának 13. napján, péntek este hét órakor kezdődő előadás

Vendégünk: Grandpierre Atilla - Héliosz, a Nap és az élet új nézőpontból

Fedezd fel a Napot, fedezd fel az Életet!

Fedezd fel, milyen csodálatos az az Élet, ami a Napban rejlik!

Fedezd fel, milyen felemelő az az Élet, ami Benned rejlik!

A nemzetközi szinten elismert csillagász, Grandpierre Atilla több évtizedes munkával korszakalkotó 
felfedezésre jutott. A felfedezés lényege, hogy a Nap nem egy merőben passzív gázgömb, hanem olyan 
élőlény, amely a fizikai tehetetlenséggel dacolva óriási energiákat mozgósít saját tevékenységének 
fenntartására. Felfedezése váratlan egyezést mutat az ősi tudással, amely szerint a Nap csodálatos 
szuperélőlény: Napisten, ókori nevén: Héliosz. A könyv új távlatokat nyit a Nap és az élet szeretetének és 
megbecsülésének történetében.

Egy nap mindannyian ráébredünk arra, hogy az Élet nem egy apró szikra valahol a testünk mélyén, hanem 
egy mindent átható elemi erő: a valóság, ami magába öleli a Napot és az egész Világegyetemet.

A Nap mibenlétének feltárása az élet mibenlétét is új, váratlanul nagyszerű megvilágításba helyezi.

A Héliosz a Nap és az Élet új nézőpontból című könyv új távlatokat nyit a Nap és az élet teljesebb 
megbecsülésének történetében.

Május  14-16. / Pünkösdi kirándulás Döbröntére

Május  20. péntek, hét óra,   Varga Éva: Forrás-Kapcsolat-Forgás-Varázslat      www.fiziogaleria.hu

            27. péntek, hét óra,   Bérczi Szaniszló: Korai hangzó-közlés fejlődés-története

27. Kóspallagi Hagyományőrző Tábor
Június 25-e, szombat - Július 10-e, vasárnap / Jelentkezés Panninál!

Elérhetőségek:
BolyaFészek, 1067 Budapest, Csengery utca 62/b. fsz. 1.
Távbeszélő: 312-68-77, távlevél: bolyanyo@freemail.hu és bolyapo@gmail.com

A FONTAINEBLEAU-I MENEDÉK: LAKÓKÖZÖSSÉG AZ ERDŐ MÉLYÉN

Brann du Senon néhány évvel ezelőtt úgy döntött, hogy megváltoztatja addigi életét. Az egykor hajléktalan, 
börtönviselt férfi – afféle örök lázadó figura – vásárolt egy mezőt Párizstól 60 kilométerre, a fontainebleau-i
erdőben, ott elhelyezett néhány lakókocsit, és megszervezett egy hajléktalanokból álló lakóközösséget. Cyril
Marcilhacy fotóriporter 2013. augusztusa óta kíséri figyelemmel a „falu” mindennapjait, havonta egy-egy 
hetet töltve annak lakóival.

http://index.hu/nagykep/2016/04/30/a_falu/

Forrás: Index.hu

A Greenpeace, az MTVSZ és a Védegylet azt kéri, írj levelet Szijjártó Péter külügyminiszternek, hogy
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MONDJUNK NEMET AZ EU-USA SZABADKERESKEDELMI EGYEZMÉNYRE (TTIP)!!
Kedves Barátunk!

A Greenpeace holland irodája május 2-án nyilvánosságra hozta az EU-USA közötti szabadkereskedelmi 
egyezményről (Transzatlanti Kereskedelmi és Befektetési Partnerség / TTIP) zajló tárgyalások 13 fejezetét.

A dokumentumok eddig titkosak voltak, pedig 800 millió ember sorsát érintik.

A TTIP-megállapodás kiszivárogtatott szövege ugyanis megerősíti a civilek eddigi aggodalmát: 
számos területen a nagyvállalatok érdekei kerülnének a társadalom hosszú távú érdekei elé.

Ha most egyszerre sokan cselekszünk, megváltoztathatjuk ezt a folyamatot!

Küldj e-mailt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek és dr. Mikola István biztonságpolitikai és 
nemzetközi együttműködésért felelős államtitkárnak, és kérd meg őket, hogy tegyenek meg mindent a 
tárgyalások átláthatóságáért, és ne támogassák a készülő TTIP-megállapodást!

Mi a probléma a TTIP-megállapodással?

A hivatalos nevén transzatlanti befektetési és kereskedelmi partnerség (TTIP) gyakorlatilag egyetlen, 
egységes szabadpiaccá olvasztaná össze a világ két legnagyobb gazdaságát, és számos kockázatot rejt 
magában. Nem véletlen, hogy mostanáig közel 3 és fél millió európai, ezen belül körülbelül 20 ezer magyar 
lakos írta alá a TTIP elleni petíciót.

A formálódó TTIP-egyezmény:

• Nem tartalmazza azt az évtizedek óta érvényben lévő jogát az országoknak, hogy korlátozhatják a 
kereskedelmet az emberek, állatok és növények egészségének és életének védelme, illetve a 
kimerülő természeti erőforrások megőrzése érdekében.

• Jelentősen korlátozná lehetőségeinket a klíma védelmére.

• Nem tartalmazza az uniós elővigyázatossági elvét. Így újra elárasztanának minket a kockázatos 
vegyi anyagok, a növényvédő szerek, és megrekednének a korlátozás alatt álló anyagok kivonásáról 
szóló tárgyalások.

• Az emberek egészségének megőrzése és a környezet védelme helyett a nagyvállalatok érdekei 
dominálnák az európai és az amerikai társadalom működését.

• Veszélybe sodorná az európai és a magyar mezőgazdaságot.

• Csak az elmúlt egy hét alatt majdnem annyit foglalkozott az üggyel a média, mint a tárgyalások 
2013-as kezdete óta mostanáig, és óriási a közfelháborodás a legtöbb európai országban!

Ennek hatására mára több, a TTIP-t korábban támogató európai politikus megváltoztatta a véleményét, és 
már nem támogatja a tervezett egyezményt.

Ne nyugodjunk bele, hogy ilyen egyezményt elfogadhatónak tart Magyarország!

Kérlek, hogy hívd fel barátaid, rokonaid, ismerőseid figyelmét a témára. Egy ilyen egyezmény óriási 
visszalépés lenne Európának és Magyarországnak!

Köszönettel:   Fidrich Róbert programvezető Magyar Természetvédők Szövetsége

Simon Gergely regionális vegyianyag szakértő Greenpeace

Újszászi Györgyi főtitkár Védegylet Egyesület

A Magyar Élőfalu Hálózat e-hírlevelét
Szerkesztette: Zaja Péter, (namzi@tvn.hu)
Lektorálta: 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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