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XXIV. NYÁRI ÉLŐFALU TALÁLKOZÓ
Hol: Magfalva, június 28-30.

Mikor: 2019. június 28.  Reggeltől lehet jönni!!

Előtte: MAGos gyógyító képzés (június 22-28).  Minden Élőfaluból 2 fő képzését átvállaljuk, csak az 
étkezés+szállást kell fizetni (7 napra 25.000.-)

A tervezett program:

2019. június 28. péntek: a gyógyító tábor utolsó napja is 17:00-ig

reggel 7.00-8.00 Hankó Orsi: Gyógynövények

délelőtt 9.00-12.00 Tulit Levente: Meridián masszás, betegségtípusonként I.

délután 14.00-17.00 Tulit Levente: Meridián masszás, betegségtípusonként II.

Gyógyító Tábor vége, Élőfalu Találkozó kezdete

este 19.00-21.00 Hintalan László: Játék, tánc, szertartások

éjszaka 21.00-24.00 Néptánc tanulás, táncház

2019. június 29. szombat

reggel 7.00-8.00 reggeli torna (Baranta, gyógynövényszedés)

délelőtt  9.00-12.00 Hintalan László:  A szerves társadalom felé

délután 14.00-17.00 Magfalva bemutatása (előadás és séta)

este 19.00-21.00 Géczy Gábor: Kapcsolat vagy elidegenedés?

Éjszaka 21.00-24.00 Tábortűz, beszélgetés, borozgatás

2019. június 30. vasárnap

reggel  7.00-8.00 reggeli torna (Baranta, gyógynövényszedés)

délelőtt 9.00-12.00 közmunka

délután 14.00-17.00 „Rendezni közös dolgainkat…” beszélgetés, táborzárás

Gyermekeid bátran hozhatod, nekik külön felügyelet és gyerek-programok lesznek, nálunk minden évben a 
Családok Éve van…

Szállás: Magfalván, szalmabála ház (közösségi, horkolós, hálózsákot hozzál!) vagy külön sátrat hozhatsz.

Fürdés: langyos vizes zuhanyzóban, fürdőruhát, zseblámpát hozzál!

Étkezés: vegások tábor elején jelezzék! Output: komposzt WC-k

A tábor költsége (program, szállás, étkezés): 15.000.-Ft

(számlát tudunk adni, ha muszáj, ha anyagi gondod van, szóljál, megoldjuk!)

Jelentkezés: Volár Ferenc, tel: +36 20 361 2830 ferenc.volar@ gmail.com

Szeretettel várunk! MAGosok

A MAG-os Gyógyító Tábor programja csatolva!!
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RÁKSI, GYÜMÖLCSÉSZ NAP

A Kárpát-medencei Gyümölcsész Hálózat (KmGyH) Dunántúli szervezői rendszeres találkozási lehetőséget 

kínálnak az alkalmazkodó gyümölcsészet iránt érdeklődőknek.

Tervezünk szakmai előadásokat, kiállításokat, fajtamustrát, s aktuális dolgaink megbeszélésére is lehetőség 

nyílik.  Az egyes alkalmakon árusításra is van mód (gyümölcs, gyümölcskészítmények, kapcsolódó 

készítmények: méz, tejtermékek stb. valamint kézműves termékeket is).

Az első alkalom 2019-ben: június 15.  

Tervezett program:

9.30 Ölbei Mihály Zoltán: Zöldmunkák a gyümölcsösben

11.00 Gyümölcsmustra: hozott gyümölcsök és gyümölcskészítmények kóstolása s értékelése.

A részvétel ingyenes. Kérjük, aki árusítani szeretne, az ebbéli szándékát legalább június 12-ig jelezze!

További információk: Zaja Péter 30/9742567 namzi@tvn.hu

EGÉSZSÉG NAPOK VISNYESZÉPLAKON

Helyszín: Visnyeszéplak, Faluház
Ideje: 2019. július 27-28. Július utolsó hétvégéje, szombat-vasárnap, 10:00-18:00

Sok szeretettel meghívunk Téged az I. VISNYESZÉPLAKI EGÉSZSÉG NAPOKRA!
Chikung

Jóga
Arcdiagnosztika

Hangtálazás
Tibeti masszázs

Vásár
Előadások és kötetlen hangulat vár rád! Nem kell regisztrálnod, a rendezvény INGYENES.

Étkezést Neked kell megoldanod, viszont lesz vásár, ahol helyi finomságokat tudsz majd beszerezni.
 Sátorhelyeket is biztosítunk. Pihenj, tanulj, töltődj fel, beszélgess, lazíts!

Bővebb információ:   Szigan Borbála Borostyán  "szighunbb  " <szighunbb@gmail.com>,   T: 30/7760550

FENNTARTHATÓ FALU
Fenntartható fejlődés - passzív vagy autonóm ház

- szennyvízkezelés alternatív technikái - hatékony tüzelőberendezések

- fában rejlő energia - komposztálás - környezetkímélő kertművelés
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Ha Önt is érdeklik ezek a témák, akkor ezt a tábort Önnek találták ki!

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a magyar-szlovák határ mentén található Gömörszőlőst ma népszerű 
ökofaluként emlegetik itthon, sőt határainkon túl is.

A fenntarthatóság jegyében olyan fejlesztési programot valósítanak meg, melynek segítségével 
példaértékűen őrzik meg népi értékeinket.

A VERES PÉTER KULTURÁLIS KÖZPONT INGYENES TÁBORT SZERVEZ GÖMÖRSZŐLŐSRE

2019. június 13-16. (csütörtöktől-vasárnapig)

A táborba jelentkezők részére a szállást, étkezést ingyenesen biztosítjuk.

A programok között kirándulás, kézműves tevékenységek is szerepelnek, amelyek szintén ingyenesek.

Elsősorban hátrányos helyzetű felnőttek jelentkezését várjuk!

(Gyeden, gyesen lévők, gyermeküket egyedül nevelők, alacsony iskolai végzettségűek, szakképesítés 
nélküli érettségizettek, nemzetiséghez tartozók)

További információ: 52/580-518, Hegedűs-Csizmadia Anikó, Lósné Hűse Erzsébet

Vigh Andrea, Ökológiai Intézet Alapítvány Tel: +36204076875

BOLYAVÁRI PROGRAMOK

30. Kóspallagi Hagyományőrző Tábor: 2019. június 22-től, július 7-ig. Jelentkezés Panninál.

BolyaFészek
1067 Budapest, Csengery utca 62/b. fsz. 1.

Távbeszélő: 312-68-77, Panni: 06-20/237-33-20,
távlevél: bolyanyo@gmail.com és bolyapo@gmail.com

 
Minden együttlét váljék egész-ségünkre!

GYÜTTMENT FESZTIVÁL, 2019
Helyszín: Sötétvölgy, Szekszárd

Ideje: 2019. augusztus 22-25

Programok és helyszín: http://gyuttmentfesztival.hu/sotetvolgy/

A FALUSI TURIZMUS
Somogyi Győző írása

A falusi turizmus úgy fejlődik a Káli-medencében, hogy bebírók és külső vállalkozók több régi házat is 
megvesznek, panzióvá alakítják, és Budapestről működtetik.
Ez egyrészt jó, mert: régi házakat újítanak fel, és nem szállodát építenek - ezek a nyári szezonon kívül is 
bérelhetők, fűthetők, légkondicionáltak, összkomfortosak. Húsvétkor már tele volt a Káli-medence 
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nyaralókkal.
Másrészt nem jó, mert tovább fogynak az állandó lakosok. A falusi turizmus eredeti formájában azt jelenti, 
hogy a hagyományos falusi életet élő helyi lakos szobát vagy lakrészt ad ki egy városi nyaraló családnak, 
amely így belekóstol a falu életébe, saját termelésű kosztot kap, állatokat simogathat (ha akar, trágyázhat 
is…). A gazda pedig jövedelemhez, és barátokhoz jut. Az összkomfortos panzióból pont a lényeg, a falusi 
élmény hiányzik, főleg ha rosszul értelmezett igények miatt az egész faluban megszűnik az állattartás. Ez 
tévút! Egy-két idegbeteget kivéve a városi turista rajong az állatokért, házi tojást akar venni és helyben 
termett ételeket szeretne enni.
Az őslakosság nélküli turizmus azért is rossz, mert csak élvezi és kihasználja a tájat, de annak műveléséről, 
éltetéséről nem gondoskodik. Ez a szépen fejlődő idegenforgalom csak kivesz a tájból, de nem ad vissza, 
hanem a jövedelmet elviszi, vagy újabb idegenforgalmi beruházásba fekteti.  Ez valójában 
rablógazdálkodás!
Az ország 12%-a Nemzeti Park. Hihetnénk, hogy legalább itt a táj megőrződik – de sajnos nem így van. A 
Nemzeti Parknak hatósági jogköre nincs, és 2010 óta maga is az idegenforgalmat tekinti fő feladatának. 
Sajtóhírek szerint már 350 bemutatóhelyet működtetnek a Nemzeti Parkok munkatársai.
(Káli Híradó, 2019. május)

A Magyar Élőfalu Hálózat e-hírlevelét
Szerkesztette: Zaja Péter: namzi@tvn.hu, Prohászka Viola: <prohaszka.viola@gmail.com>
Lektor: Kilián Imre
A naptár a Szigetköz kalendáriumból való. Készítette: Fűzfa Zoltán
Régi hírleveleinket itt olvashatjátok: http://www.elofaluhalozat.hu/e-meh.php

Munkánkat segíti: A Magyar Élőfalu Hálózat és a Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési Egyesület.
Tevékenységünket támogathatja anyagilag a Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési Egyesületen 
keresztül: OTP 11743002-29912371
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