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NYÍLT  TÉR  ÖKOTÁBOR
A Permafórum és a Pandora Egyesület szeretettel meghív egy önszerveződő közösségi élményre és 
tudásmegosztó nomád táborba.
Nagyszékely, 2013 augusztus 17-20.
Kiket  várunk?
Téged, ha, készen állsz arra,  hogy bekapcsolódj az ismeretek szabad áramlásába. Ha tanulni és adni  is 
szeretnél vidám hangulatban és érdekes társaságban.
Milyen programok lesznek?
Előadások, nyílt tér műhelyek, beszélgetések, közös sütés, főzés stb.
Hogyan tudsz bekapcsolódni?
Műhelyfoglalkozást tartasz (pl. rakétakályha, szappanfőzés, jóga)
Részt veszel a helyszíni előkészítő hétvégéken: Juli 12 – 14. és  Aug 2 – 4. között, vagy a  permaforum.hu- n‐  
és a tábor alatt bekapcsolódsz a szervezésbe
Költségek:
10 000 Ft hozzájárulás/fő, amely tartalmazza az előkészítés és lebonyolítás költségeit, a meghívott
előadók díját, napi egy ebédet, és alapélelmiszereket a reggelihez és vacsihoz.
Az önkéntes hétvégeken résztvevők kedvezményt kapnak. Ha nagyon szeretnél eljönni, de nem tudod kifizetni, jelezd és 
találunk megoldást. Ha magasabb összeggel járulsz hozzá azzal valaki más részvételét is támogatod.
Miről szól?
Természetközeli életmód és építkezés, ökologikus kertészkedés, társadalmi változás, egészség, fenntarthatóság,
Meghívott előadók:
Gyulai Iván, ökológus, Ökológiai Intézet
Révész Gabriella, építész, Szalmabálaépítők
Szállás, étkezés:
elhelyezés sátrakban, házaknál, meleg ebéd, batyus reggeli és vacsora
Jelentkezés:
Kardos Szilviánál, kardosszilvi@gmail.com
(A jelentkezésed a Pandora Egyesületn számlájára történő 3000 Ft előleg befizetésével válik érvényessé. 
Számlaszám: 16200106-- 00228536, Magnet Bank)‐
Info: www.permaforum.hu, hSps://www.facebook.com/events/177838439057190/

2. GYAPJÚ ÉS FONÓ TÁBOR ZSELICSZÉPLAKON
A júliusi gyapjú tábor után, 2013. augusztus 16-21-ig ismét lehetőség nyílik a gyapjú kézi feldolgozásának 
megismerésére, az ismeretek elmélyítésére, gyakorlására.

Az előző tábor tapasztalatait összegezve az Édenkert Egyesület megrendezi 2. gyapjútáborát. Külön köszönet 
a támogatóknak: Norvég Civil Alap, Ökotárs Alapítvány, Visnyei Önkormányzat, Visnyei faluvédő és 
közművelődési Egyesület, Népbolt Debrecen (nepbolt.hu).
A támogatóknak köszönhetően a tábor részvételi díja mindössze 1500Ft egész hétre.

http://www.permaforum.hu/


Aki szállást, és étkezést kér, annak az igénytől függően tudunk biztosítani. Szoba:4000/fő/éj, Ágy: 
2500/fő/éj, Sátor: 1000/fő/éj. Reggeli: 500Ft, ebéd: 1000Ft, vacsora: 500Ft.
Édenkert (érintetlen természet) Egyesület egy évig tartó program megvalósításába kezdett 2013. július 2-án, 
melyben a gyapjú kézi feldolgozására teszünk kísérletet, a mai elgépiesedett világban.
A táborok lehetőséget biztosítanak a szakma elsajátításához, és az egészben való látásmód megéléséhez. És 
most jön a lényeg: mindehhez szükséges volt egy fonóház létrehozása, mely egész évben nyitva áll mindenki 
előtt. A szervezett foglalkozásokon, táborokon, szakmai napokon, mesterekkel találkozhatnak a résztvevők. 
Akinek kedve kerekedik a kézműveskedéshez, gyakoroláshoz, vagy csak részt akar venni a guzsalyason, 
bármikor megteheti, családjával együtt.
Zselicszéplak a zselici tanyavilágban Visnyeszéplak élőfaluban található.
A gyapjútáborra invitálok minden érdeklődőt, aki végig szeretné kísérni a gyapjú útját a juhtól, a kész 
termékig, mindezt gépi segítség nélkül.
Terveim szerint egymástól tanulnánk, hisz mindenki ért valamihez, de senki nem ért mindenhez. Mestereket 
is fogok hívni, akik segítségünkre lesznek.
A tábort egyéb programokkal is színesíteni fogjuk. Gyerekeknek külön foglalkozás lesz, de tapasztalataik 
szerint ők előbb megtanulnak fonni, szőni, nemezelni.

Zselicszéplakot a környező falvakból lehet megközelíteni:
 Lipótfától kocsival 10 km, Bánya, Kadarkút Hedrehely, Visnye, Vásárosbéc, Magyarlukafa, 
Somogyhárságy, Kardosfa, Szilvásszentmárton, Patca, Szenna községekből gyalog, kerékpárral, lóháton 
földes úton. Ajánlott útvonalért keressen telefonon!
(A "dzsí-pí-esz" kerülőúton vezet ide, ezért nem érdemes használni.)

Részletes program:
2013. aug. 16. délelőtt: érkezés
délután 2-től: fonás rokkán, és kézi orsóval
3-tól: Előadás, beszélgetés, a juhászat, gyapjú feldolgozás múltja, jelene jövője 
4-től: kirándulás, a juhnyáj felkeresése, közben festőnövény gyűjtés
7-től vacsora
Este 8 órától komolyzenei koncert: 1. rész gyerekeknek, 2. rész felnőtteknek
(Hegedű: Balázs Judit,  Zongora: Sziklai Ákos,  Gitár: Horváth János)
aug. 17. délelőtt 8-tól reggeli
9-től nemezelés
10-től gyapjúmosás a patakban
délután 1-től ebéd
2-től gyapjú szárítás, fonás rokkán és kéziorsóval
3-tól gyapjúfestés festőnövényekkel 
6-tól Vacsora 
7-től tábortűz, beszélgetés, tapasztalatcsere 
aug. 18 
délelőtt: 8-tól reggeli
9-től kötélverés, kártolás kézi kártolóval
10-től szövés szövőszéken, szövőkereten, madzagszövőn
11-től fonás, nemezelés
délután 1-től ebéd
2-től kötélverés
3-tól gyapjúfestés szintetikus festékkel
4-től fonás, nemezelés, kártolás
6-tól vacsora
7-től tábortűz, előadás, beszélgetés
aug 19. délelőtt: régi rokkák felújítása, kipróbálása
délután: fonás, nemezelés, szövés, kártolás, kötélverés
Este: kürtöskalács készítés (mindenki süsse meg magának)
aug. 20. délelőtt: gyapjúfeldolgozás
délután és este: Szent István Ünnep
közös ünneplés a helyben lakókkal:



Fél hétkor a faluházban Cigány Tamás és barátai zenés előadása a betyárokról, utána mulatság, György 
Horváth László népzenész, prímás, és barátai zenélnek
aug. 21. Az elkezdett munkák befejezése, táborzárás, hazautazás.
Jelentkezni és kérdezni  telefonon lehet:  Bariska Gábor  30/ 421 55 95
Egy kis ízelítő a gyapjúról:  http://harmat-cseppek.blogspot.hu/

"FAZEKAS INASNAK ÁLLOK"
-Fazekas és kerámiakészítő tanfolyam-
2013. szeptember - 2014. június   Nagyszékely
A tanfolyam célja, hogy a tanuló elsajátítsa a fazekasságban jól ismert korongozás technikáját, hogy 
bepillanthasson egy kerámiaműhely életébe, hogy egyéb készítési eljárásokat tanuljon meg, hogy megismerje 
a folyamatot, melynek során az agyagból mázas kerámia válik.
A tanfolyam időpontjai:
havonta egy hétvége egyeztetés szerint, amely igény szerint lehet rövidebb és hosszabb
Szállás:
parasztházban szűkösen, ill. megfelelő időjárás esetén lehet sátorban is
Étkezés:
batyus, (tehát hozott/vásárolt hideg/meleg élelem) reggeli-ebéd-vacsora
Amit hozni kell:
korongozós kötény vagy játszós ruha és cipő, hálózsák, igény szerint derékalj, vagy polifoam, (sátor)
Tanfolyami díj:
Alkalmanként egész hétvége (p-v): 12.000 Ft
Alkalmanként fél hétvége (p-sz): 7.000 Ft
*A díj tartalmazza az anyagköltséget és a szállást is.
*Szombat reggel lehetőség van helyileg élelem-vásárlásra.
*Anyagi nehézségek esetén csere-munka, termény részben szóba jöhet

Fűszer - Gyógynövényhét és pannonhalmi kolostori vásár
2013. Augusztus 15. -Augusztus 20.
A Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége, Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület és a pannonhalmi 
apátság Csatlakozási felhívása Szerzetesrendek, fűszer és Gyógynövény termelők, gyógynövény boltok, 
Termelői Piacok, Ökoporták, Egészségporták, Ökogazdálkodók, Zöldutak, nemzeti parkok, Vidéki 
Szolgáltatók részére
A Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége (FATOSZ) kezdeményezésére országos marketing 
együttműködés jött létre VIDÉKJÁRÓ néven. Az együttműködés eredményeképpen Vidékjáró néven egy 
éves rendezvénysorozatot indítottunk útjára, amelynek célja tematikus események szervezésén keresztül a 
vidéki Magyarország komplex kínálatának együttes bemutatása olyan rendezvények által, amelyeken 
egyszerre több szervezet szolgáltatói köre működik közre. 
Ezen együttműködés keretében kerül megrendezésre Augusztus 15 -20 között a Gyógynövényhét és 
Pannonhalmi Kolostori Vásár.
Az utóbbi időben megnőtt az érdeklődés a gyógynövények iránt, ami hazánkban több száz éves múltra tekint 
vissza. A mai időkben különösen fontos, hogy megismerjük a népi gyógymódok és gyógynövények 
történetét, helyes alkalmazásukat. A népi gyógyászat egészen a középkori kolostori gyógynövényes 
hagyományokig nyúlik vissza, amelyre építve rendezte meg 2011 évben első alkalommal a Pannonhalmi 
Főapátság a Gyógynövényhetet, amit idén folytatnak. A programok keretében a látogatók szakmai vezetés 
segítségével ismerhetik meg a jelenlegi legfontosabb gyógynövényeinket: a levendulát, a mentát, a zsályát, a 
kakukkfüvet és a citromfüvet. A bemutató után különböző kézműves foglalkozásokon saját gyógynövényes 
emlékeket készíthetnek a vállalkozó kedvű vendégek.
Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján a Gyógynövényáldás keretében a foglalkozások alatt készített 
csokrok, valamint a vendégek által otthonról hozott gyógynövények is megáldásra kerülnek.
Augusztus 19-én és 20-án Kolostori és világörökségi helyszínek termékeinek vásárával várják az 
érdeklődőket a Főapátság Gyógynövénykertjében, ahol ez alkalomból a különféle szerzetesrendek által 
készített termékek mellett a hazai világörökség helyszínek minőségi termékei kapnak helyet.



A programokat népzenei koncertek színesítik majd a Gyógynövényház teraszán.
Gyógynövényes étel- és italkülönlegességek készülnek a Gyógynövényházban és a Viator Apátsági 
Borászatában.
Ezen kívül az ország több pontján szeretnénk, ha a tematikus naphoz fűszer és gyógynövény termelők 
kínálnák termékeiket saját portájukon vagy a megjelölt termelői piacokon, a Nemzeti Parkok gyógynövény 
túrákat szerveznének, az öko- és egészségporták pedig kedvezményes szállásajánlatokat kínálnának.
Regisztrálni  a mellékletben található regisztrációs nyomtatvány kitöltésével + 1 db digitális fotó 
megküldésével lehetséges az alábbi e-mail címen: videkjaro@gmail.com 



ECHO  PROJEKT  FELHÍVÁS
A napsütötte Ópusztaszeren Echo néven egy vadonatúj és egyedi közösségalapításba vágtunk, melynek
epicentruma az az 5 hektáros tanya, ahol már hét éve élünk és nem is akárhogy: minden tettünkkel a 
fenntarthatóság felé haladva, egyszerűen, mégis jól, boldogan, egészségben és még a művészi érzéket sem 
mellőzve.
Az echo, a visszhang közben terjedt, lehetőséget talált átterjedni egy ugrásnyira levő tanyatelekre, ami szűk 1 
hektáros ugyan, de meseszép, parkszerű, rengeteg koros (a 40 évesek sem ritkák) gyümölcs- és
díszfával, cserjével, ideális helyszín erdőkert létesítésre, illetve részben már az is.
Közművesített, pontratett kényelmes lakóépület és egy vadonatúj melléképület teljesítik ki az ingatlant. Ez a 
telek képezi a felhívás lényegét, ez teszi időszerűvé és időérzékennyé a megfelelő szomszédunk
ide vonzását. A lent megadott linken tíz fotót is láthattok a gondnokságunkban levő telekről, kis ízelítőt mind 
a négy évszakból.
A tervezett életközösség, amely számára - nyitott lévén egy nemzetközi társaság felé - az árnyaltan beszélt 
angolt választottuk közös nyelvként, szilárd alapokon, vert vályog falakon készül épülni, a
közösség tagjainak teljes ruhatárát kézzel készítjük majd tisztán természetes anyagokból (mint ahogy a saját 
családunké már készül is) és rengeteg mindenen osztoznánk, tulajdonjogot, felelősségvállalást és hasznot 
egyaránt ideértve.
A tanya angol nyelvű tájékoztatójában szereplő eurós árát magyarosítva 12 millió forintba kerül a 
szomszédság joga, mely összeg megfizetésére különféle konstrukciókat dolgozhatunk ki közösen.
Akkor hát itt a link:
http://handcraftedtravellers.com/building-an-intentional-and-ecological-community-in-hungary/

A komoly és csakis a komoly érdeklődő a magyaroland@gmail.com címre küldje a sok-sok kérdését. Várjuk! 

MEGHÍVÓ  FALU-VÁROS BARÁTI TALÁLKOZÓRA
2013 . augusztus 30-31-én és szeptember 1-é n a borsodgeszti Hídlakba (Kossuth u . 12 .) és 
önkormányzati helyszínekre.
Kmeth Joli a saját és a FÉSZEK Egyesület nevében szeretettel meghívja a FAVÁB A
Művészek és közreműködők:
Faragó Laura énekes, Dinnyés József daltulajdonos, Dr. Prokopp Mária művészettörténész, Juhász Katalin 
táncművész, Boncsér Gábor népzenész, dr. Kovács L. Dezső professzor, Kékedi László, a népművészet 
mestere, Hajnal Zsófi zenetanár, Nyírő László rendező, a falu és a város további kedves képviselői, segítők, 
sütő-főzők, stb. 
Kézművesek : Grezsa Erzsi nemezelő, Bíró Ferenc bőrműves, kézműves kiállítók
Hálaimát mond : Hajnal András lelkész
Egészségnapi előadások: dr. Kmeth Sándor, dr. Kovács L . Béla., Nyírő László,
Nagy Károly és Gabika .
Tanácsadások, masszázsok, torna és gyermekprogramok .
Egészségügyi állapotfelmérés : EPK Országos Cigánymisszió Segítő Szolgálat.
A programok, a péntek esti kóstoló és a szombat esti bográcsozás ingyenes .
Segítő-támogató hozzájárulásokat elfogadunk !
Szállás, reggeli és ebéd előre foglalandó az alábbi elérhet őségeken:
Házigazdák: Kmeth Joli, Fónyad Csaba, FÉSZEK Egyesület - Elérhetőségeik : 30/5703793 ,
06/1/405-2944, bolyanyo@gmail.com
Reggeli és ebéd foglalás : ellátó gazdasszonyunknál Kámvás Jutkánál - 20/9774992 – mabeosz@invitel .hu
Étkezés és szállásfoglalás határideje: augusztus 25.



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


