
MÉH e-HÍRLEVÉL
13. SZÁM, 2013. június 26.

SZERKESZTŐSÉGI
Alább olvashatjátok a XIX. Nyári Élőfalu Találkozó részletes programját.
A nyár  folyamán – alkalmazkodva a  hírek csorgási  sebességéhez – havonta fog megjelenni  a MÉH e-
hírlevél.
Jó pihenést, feltöltődést kívánunk a nyárra minden olvasónknak!
namzi

TARTALOMJEGYZÉK:
XIX. nyári élőfalu találkozó részletes program ................................................................................. 2 oldal
Családi építő tábor Magfalván …............................................................................. ......................... 2. oldal
Krisna-völgyi programok …............................................................................................................... 3 oldal
Keresztény Egyházasfalui programok ................................................................................................3. oldal
Kisléptékű Termékelőállítók Érdekképviselete ................................................................................. 4. oldal 
Somogy–Walden ...................…........................................................................................................ 4. oldal 
Megújuló energia a régi magyar társadalomban – fotópályázat ….................................................... 4. oldal
Miénk a város!” Fesztivál – 2013. június 29. Zamárdi ..................................................................... 4. oldal

1



XIX. Nyári Élőfalu Találkozó 
Magfalva, 2013. július 12-19.

Programok:
Az első három napon (július 12-14) zajlik a klasszikus „Élőfalu Találkozó”

július 12. (péntek) Zártkörű nap, csak az Élőfalvak képviselői vehetnek részt!
Kérjük, legkésőbb délig érkezz meg. 
Közös ebéd után kaláka: együtt javítjuk ki a Koronát. 
Este tábortűz melletti beszélgetés, a KÖZÖS KÉP felvázolása az Élőfalvak jövőjéről, 
a MÉH-ről.

július 13. (szombat) Nyílt nap, kérünk mindenkit, hogy 10 óráig jelentkezzenek be!
10.00 körbejárjuk Magfalvát, sikerek és kudarcok bemutatása
13.00 ebéd 
14.00 „Hagyjátok, hogy mi is éljünk!” címmel megfogalmazzuk a MÉH kiáltványát a 
mindenkori hatalom felé
20.00 táncház (ha pénzt tudunk rá szerezni, ha nem, dúdolunk…)

július 14. (vasárnap) 10.00  -16.00  Életiskola  az  intézményes-,  a  szabad  művelődési-  és  az  otthoni 
gyermeknevelés/oktatás  egysége.  Aki  a  munkában  részt  vesz,  keresse  Hintalan 
Lászlót: 20/8015293 hintalanlaszlo@gmail.com
13.00 Hálaadás mindenért, ami vagyunk (Korona)

július 15. (hétfő) MAGenergia  –  energetikai  megoldások  a  rakéta  kályhától  a  Stirling  motorig, 
beszélgetés és bemutató alternatív energiaforrásokról.
Érdeklődés, jelentkezés: Budai Sándor: 70/3638539 bs66@gmail.hu

július 15. (hétfő) – július 19. (péntek) Magfalvai Mindennapok:
a résztvevők lehetőséget  kapnak cselekvően részt  venni  Magfalva hétköznapjaiban 
(állatetetés, kerti munkák, épületek karbantartása…)

Körülmények:
Magfalva megközelítése: 
Monorig a 4. főúton, onnan Gomba felé a 2. bukkanó után jobbra földúton 500 m. Vasúton Monorig, onnan 
a gombai busszal, Gombán az első megállónál (Vár út) kell leszállni, 500 m.
Szállás: fiú (színpad) és lány (bálaház) közösségi, hálózsákot hozzál, sátrat hozhatsz
Fürdés: tóban, vagy langyos vizes zuhanyzóban, fürdőruhát, zseblámpát hozzál
Étkezés: napi 3x, vegások tábor elején jelezzék! Output: pottyantós WC-k
Költség: napidíj egy napra szállással, étkezéssel: 2.000.-

napidíj egy napra élőfalusiaknak: 1.000.-

A Táncházra a helyszínen fogunk „kalapozni”! De egyéb támogatási megoldástól sem zárkózunk el...
Jelentkezés, információ: Kiss Gergely Szabolcs: 20/3387249 kissgsz@gmail.com

Szeretettel várunk!
MAGosok

CSALÁDI ÉPÍTŐ TÁBOR MAGFALVÁN, 2013. június 29 – július 7.
Hétvégén indul Magfalván a családi építő tábor. A családi ez esetben arról szól, hogy a gyermekek nem 
rajzolgatnak, hanem ugyanúgy dolgoznak, mint a felnőttek: saraznak, építenek, főznek, stb. 
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A  táborban  megpróbáljuk  befejezni  az  évek  során  elkezdett  különböző  készültségi  fokú  épületeket, 
berendezéseket.
A következő kalákákban lehet tanulni, részt venni, esetleg vezetni:
kályhaépítő,  MIA-motoros,  tégla  és fatipegő burkoló,  kert-vetemény,  szalmaház  építő,  sárfal  és téglafal 
építő, tetőfedő-ács stb.
Együtt  TEREMT a család,  valódi,  használható tudást  adva gyermekeinknek,  törekedjünk az önellátásra, 
váljunk követhető mintává gyermekeink és környezetünk számára. Esténként a szerves kultúrához tartozó 
előadások (Pap Gábor, Molnár V. József, Szántai Lajos, Tóth Ferenc stb.), könyveket, gyógyító anyagokat 
stb. lehet vásárolni.
Szállás: fiú (színpad) és lány (bálaház) közösségi, horkolós – hálózsákot hozzál, sátrat hozhatsz
Fürdés: tóban, vagy langyos vizes zuhanyzóban, fürdőruhát, zseblámpát hozzál.
Étkezés: napi 3x, vegások a tábor elején jelezzék!
Output: pottyantós WC-k
Költség:
2.000.-Ft/nap/fő egyéneknek, 1.500.-Ft/nap/fő családoknak, 1.000.-Ft/nap/fő 7-14 év között, 500.- Ft/nap/fő 
3-7 év között, ingyenes 3 éves kor alatt 
Jelentkezés: Géczy Margit 20/2797450

KRISNA-VÖLGYI PROGRAMOK
Forró a Puri – Arató Ünnep 2013. július 6.
Amikor egy meleg nyári napon elérkezik a gabona aratásának ideje, Krisna-völgy apraja-nagyja kivonul a 
földekre és kézi kaszás aratással  segíti  az ökrös szekerek által  hajtott  régi típusú mezőgazdasági  gépek 
munkáját. A kézi cséplés sem marad el, mint ahogy a zene, éneklés és az első lepénykenyér megkóstolása 
sem,  amelyet  általában  szabad  tűzön  készítenek  el  a  helyiek.  Erre  a  napra  az  étterem  is  jó  pár 
különlegességgel készül a vendégei részére! Időpont: július 6.
Krisna-völgyi Búcsú -3 Napos Családi Élményfesztivál, 2013. július 19-21.
Szeretettel  várja vendégeit  a júliusban megrendezett  közkedvelt  családi  élményfesztivál  a  Krisna-völgyi 
Búcsú! Ahol többek között a fesztiválszínpad egész napos zenés, táncos kulturális programjaival, a valóság 
show-ban  kipróbálható  “Krisnás”  szokásokkal,  az  étterem  sátrak  laktató  menüjével,  édes  és  sós 
csemegékkel,  a  kézművesek  utcájával,  szentélylátogatással  egybekötött  templomi  körsétával,  öko 
falurészlettel,  védikus  esküvővel  és  tűzceremóniával,  valamint  sok  új  családi  és  gyermek  programmal 
fogadják a vendégeket!  
Bővebb információ: info@krisnavolgy.hu

KERESZTÉNY EGYHÁZASFALUI PROGRAMOK
Június 29-én szombat este a Szent Iván-éji (???) össznépi megmozduláson. Bemelegítés 3/4 6-kor: 
Asszonfutás a keresztényi templomtól a patakig és vissza. Szabadfogású küzdelem, lehet vinni ölben, 
háton, vállon. Mivel a falufutáson is sok a kerékpár, a feleségeket, álmaink asszonyát is lehet vinni vázon, 
csomagtartón, kullón, talicskán szabadon.
Utána a hagyományos Szent Iván futása – mindenki részvételével. Visszaérkezve zsíroskenyér, halászlé,  
marhagulyás, tűzugrás, nóta, vigalom a választék. 
A rákövetkező héten, július 6-án – szintén szombaton – viszont reggel 7-kor: Aratás. A hagyományőrző 
kézi aratást a sopronkövesdi Kövirózsa Egyesülettel közösen szervezzük a keresztényi Kereszt közelében. 
Amíg a kaszákat kikalapálják, zenés kísérettel végigvonulunk Keresztényen. Kérjük lovakkal, kocsikkal, 
esetleg népviselettel csatlakozzunk az aratóbandákhoz! Háromnegyed 9 órakor rövid előadás a régi idők 
aratásairól (Németh István), keresztényi énekek, utána az aratás megáldása (Szabó Miklós), és kezdődhet az 
aratóverseny. A zsűri terepszemléjét követően szeretettel várjuk vendégeinket az Új utcai játszónál egy kis 
bográcsozásra – és szorgalmi jellegű nótázásra is.
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Megalakult a KISLÉPTÉKŰ TERMÉKELŐÁLLÍTÓK ÉRDEKKÉPVISELETE
Kisléptékű élelmiszer előállítás, kézműves termék előállítás és értékesítés elősegítése érdekében vásárlók, 
érdekképviseletet vállalók, jó hírüket továbbítók oldala: www.kisleptek.hu

Van FB oldal is: https://www.facebook.com/pages/Kisl%C3%A9pt%C3%A9k%C5%B1-Term%C3%A9kel
%C5%91%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3k-%C3%89rdekk%C3%A9pviselete/151648655021605

Ajánlok még egy oldalt: Somogy-Walden. Közösségépítés, önfenntartó gazdálkodás. 
Sajna szintén az FB-n...
https://www.facebook.com/WaldenSomogy?fref=ts

“MEGÚJULÓ ENERGIA A RÉGI MAGYAR TÁRSADALOMBAN” címmel a Megújuló Energiapark 
FOTÓPÁLYÁZATot írt ki. 
A pályázat célja: Régi, megújuló energia témájú fotók beküldése
Pályázók köre: Magánszemélyek
A pályázat részletei: 
A pályaműveket legalább 3 megapixeles felbontásban, jpeg, png, tiff vagy nef formátumban várják.
Díjazás:

1. díj: 70 000 Ft
2. díj: 20 000 Ft
3. díj: 10 000 Ft
További díjak: pólók, bögrék, tollak.
A pályázat benyújtása: Határidő: 2013. július 31.
Benyújtás: fotopalyazat@megululoenergiapark.hu
További információ: fotopalyazat@megululoenergiapark.hu

„MIÉNK A VÁROS!” FESZTIVÁL – 2013. JÚNIUS 29. ZAMÁRDI
Délelőtt 9-től este 10-ig Péter-Pál napi kézműves és őstermelői vásár a Rákóczi utcában. A Dél-Balaton 
legnagyobb kézműves vására! 
Ezenfelül kulturális programok: A Magyar Állami Népi együttes táncosainak előadása, LGT Emlékzenekar 
koncertje,  Hórihorgas  Hujákolók  Pilangóvarázs  című  gólyalábas  játéka,  népi  ügyességi  játékok,  játékos 
animáció stb., a Zamárdi története képekben” című könyv bemutatója, Az avar kori leletanyag ünnepélyes 
bemutatása. Gyerekprogramok.

A Magyar Élőfalu Hálózat e-hírlevelét szerkesztette: Zaja Péter. Elérhetőség: namzi@tvn.hu  
Lektorálta: Farkas Judit    
Munkánkat támogatja: Ökotárs Alapítvány, Természetes Életmód Alapítvány és a Visnyeszéplaki Faluvédő 
és Közművelődési Egyesület
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